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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2013 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se na Sala 3 
das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante prévia 4 
convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 
Gerais, sob a Presidência do Magnífico Reitor, Professor Clélio Campolina Diniz, com a 6 
presença dos seguintes Conselheiros: Professores Paulo Gustavo Von Krüger (Vice-7 
Diretor) e Altamiro Sérgio Mol Bessa (representante), pela Escola de Arquitetura; Maria 8 
Beatriz Mendonça (Diretora) e Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-9 
Artes; Delacyr da Silva Brandão Júnior (Diretor), pelo Instituto de Ciências Agrárias; 10 
Tomaz Aroldo da Mota Santos (Diretor) e Maria Elena de Lima Perez Garcia 11 
(representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia Muniz (Diretor) e 12 
Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira (representante), pela Faculdade de Ciências 13 
Econômicas; Antônio Otávio Fernandes (Diretor) e Alfredo Gontijo de Oliveira 14 
(representante suplente), pelo Instituto de Ciências Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa 15 
(Diretor) e Paulo da Terra Caldeira (representante), pela Escola de Ciência da Informação; 16 
Amanda Flávio de Oliveira (Diretora), pela Faculdade de Direito; Samira Zaidan 17 
(Diretora), pela Faculdade de Educação; Sérgio Teixeira da Fonseca (Diretor) e José 18 
Alfredo Oliveira Debortoli (representante suplente), 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; Benjamim 21 
Rodrigues de Menezes (Diretor) e Selênio Rocha Silva (representante), pela Escola de 22 
Engenharia; Gerson Antônio Pianetti (Diretor) e André Augusto Gomes Faraco 23 
(representante), pela Faculdade de Farmácia; Jorge Alexandre Barbosa Neves (Diretor), 24 
pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Maria Márcia Magela Machado 25 
(representante), pelo Instituto de Geociências; Luiz Francisco Dias (Diretor), pela 26 
Faculdade de Letras; Francisco José Penna (Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha 27 
(representante), pela Faculdade de Medicina; Saul Martins de Paiva (representante), pela 28 
Faculdade de Odontologia; Zélia Inês Portela Lobato (Vice-Diretora) e Afonso de Liguori 29 
Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Antônio Luiz Pinho Ribeiro (Diretor-30 
Geral), pelo Hospital das Clínicas; Carmen Maria de Caro Martins (Diretora), pela Escola 31 
de Educação Básica e Profissional; Manoel Leonardo Wanderley Duarte Santos, pela 32 
representação do corpo docente da área de Humanidades; Elizabeth Ribeiro da Silva, pela 33 
representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Wagner Meira Junior, pela 34 
representação do corpo docente da área de Ciências da Natureza; Servidores Rejani 35 
Aparecida de Andrade Silva (suplente), Helder de Castro Bernardes Barbosa, Reinaldo 36 
Trindade Proença, Leonor Gonçalves, Domenico Romano Romani, José Francisco do 37 
Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela representação do corpo técnico-38 
administrativo em educação; Universitários Jorge Afonso Maia Mairink, João Vítor Leite 39 
Rodrigues, Daniela França Chagas Batista Valente, Bruna de Souza Jacob (suplente), 40 
Rafael de Paula Paschoalino, Nathália Ferreira Guimarães, Fernanda Menezes de Faria, 41 
Isabela Rodrigues Ligeiro, Tomaz Fierro de Rezende Martins (suplente) e Alex Roberto 42 
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Correa, pela representação do corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os 43 
Conselheiros: Edson de Oliveira Vieira, Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno, Ana 44 
Maria Rabelo Gomes, Delfim Afonso Júnior, Tânia Mara Dussin, Luís Alberto Ferreira 45 
Brandão Santos e Maurício Freire Garcia. Deixaram também de comparecer os 46 
Conselheiros: Cleber José Bernardes Alves e Evandro Neves Abdo. Havendo quorum 47 
regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e após justificar a ausência 48 
da Vice-Reitora, Professora Rocksane de Carvalho Norton, que se encontra em viagem 49 
institucional, convidou o Decano do Colegiado, Professor Tomaz Aroldo da Mota Santos, 50 
para colaborar com os trabalhos da Mesa. Em seguida, declarou abertos os trabalhos. 51 
EXPEDIENTE: Ata - Foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado 52 
realizada em 26 de novembro de 2013, cujo teor foi aprovado pelo Plenário, apurando-se 53 
uma abstenção na votação. Informes: a) Será realizada, na antessala da Sala das Sessões, 54 
ao término da presente reunião (às 17h30min.), a confraternização de final de ano dos Órgãos 55 
Colegiados Superiores da Universidade. A seguir, o Sr. Presidente, por sugestão do Professor 56 
Thomaz Aroldo da Mota Santos, propôs um minuto de silêncio, em homenagem à memória 57 
de Nelson Mandela. A proposta foi unanimemente acolhida pelos Conselheiros, os quais, 58 
de pé, respeitaram um minuto de silêncio. Em seguida, o Sr. Presidente propôs voto de 59 
pesar do Conselho Universitário à família do Professor Rodrigo Minelli Figueira, do 60 
Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e 61 
Superintendente Cultural da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade, por seu 62 
falecimento em 18 de novembro de 2013. A proposta foi aprovada por unanimidade. 63 
ORDEM DO DIA -  O Sr. Presidente destacou que, como já informado pela SODS, foram 64 
substituídos alguns dos assuntos anteriormente pautados para a presente reunião, em 65 
virtude do pedido emergencial da CASU, em função de sua situação financeira crítica. 66 
1. Recomposição das Comissões Permanentes do Conselho Universitário - Foi 67 
distribuído aos Conselheiros documento (ANEXO A) com informações sobre as seguintes 68 
vagas a serem preenchidas nas seguintes Comissões Permanentes do Conselho 69 
Universitário: a) Comissão de Recursos - uma vaga docente, liberada pela Professora 70 
Maria Beatriz Mendonça, que passou a atuar na Comissão de Obras e Patrimônio, a partir 71 
de 17 de setembro de 2013. b) Comissão de Legislação - uma vaga docente, deixada pelo 72 
Professor Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira, cujo mandato na Comissão expirou 73 
em 26 de novembro de 2013. c) Comissão de Orçamento e Contas - duas vagas docentes, 74 
anteriormente ocupadas pelos Professores Maria Imaculada de Fátima Freitas e Reynaldo 75 
Maia Muniz, cujos mandatos na Comissão expiraram em 06 de dezembro de 2013. O 76 
Plenário decidiu, por unanimidade, indicar o Professor Sérgio Teixeira da Fonseca para 77 
integrar a Comissão de Recursos, e reconduzir os demais docentes. 2. Processo 78 
Administrativo Disciplinar, instaurado para apurar irregularidade envolvendo Felipe 79 
Tavares Gonçalves, discente do Curso de Mestrado em Ciências do Esporte da Escola 80 
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (no 23072.018271/2012-15) - 81 
Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 26/2013 da Comissão de Legislação 82 
(ANEXO B), elaborado pelo Professor Fernando Gonzaga Jayme, cujo teor foi apresentado 83 
ao Plenário pelo Professor Jorge Alexandre Barbosa Neves. Após breves considerações 84 
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sobre o assunto, o Sr. Presidente colocou em votação o Parecer no 26/2013 da Comissão de 85 
Legislação, que conclui favoravelmente ao arquivamento do processo administrativo 86 
disciplinar, instaurado contra Felipe Tavares Gonçalves, por carecer a UFMG de 87 
competência para aplicar qualquer sanção disciplinar, com base no entendimento de que a 88 
UFMG deixa analisar o mérito do processo e de aplicar a penalidade cabível, uma vez que, 89 
por falta de matrícula, o envolvido foi desligado da UFMG e teve seu registro acadêmico 90 
cancelado. Acrescentou que a Comissão de Legislação indica ainda o registro do fato na 91 
documentação do ex-aluno, pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico-DRCA. 92 
O referido Parecer foi aprovado pelo Plenário, apurando-se na votação duas abstenções. 93 
3. Proposta da Comissão Especial instituída pelo Conselho Universitário, com a 94 
finalidade de revisar a regulamentação relativa à realização de festas na UFMG - O 95 
Sr. Presidente lembrou que o Conselho Universitário, na sessão de 26 de novembro de 96 
2013, aprovou em bloco, sem prejuízo de destaques, a proposta da Comissão Especial, 97 
instituída pelo Plenário, com a finalidade de readequar a regulamentação de 2007, 98 
integrada pelos Professores Maria Beatriz Mendonça, Maria Imaculada de Fátima Freitas e 99 
Benjamim Rodrigues de Menezes, pelos Servidores Técnico-Administrativos em Educação 100 
Cristina del Papa, Leonor Gonçalves e Guilherme Fátima de Faria e pelos Universitários 101 
Daniela França Chagas Batista Valente, Nathália Ferreira Guimarães e João Vítor Leite 102 
Rodrigues. Acrescentou que, na oportunidade, foi perdido o quorum necessário à 103 
continuidade da reunião, tendo ficado acordado que os eventuais destaques deveriam ser 104 
encaminhados à SODS, para análise prévia da Comissão Especial, objetivando facilitar a 105 
discussão e a votação do texto final da regulamentação, na presente sessão. O Sr. 106 
Presidente, após informar que foi distribuído aos Conselheiros o quadro comparativo entre 107 
a proposta original, aprovada em bloco, e a proposta de alteração, contemplando as 108 
sugestões recebidas (ANEXO C), passou a palavra ao Presidente da Comissão, Professor 109 
Benjamim Rodrigues de Menezes, que apresentou a matéria ao Plenário. A seguir, foram 110 
analisados e votados separadamente cada uma das propostas de alteração, as quais foram 111 
aprovadas, apurando-se uma abstenção nas votações, exceto a alteração proposta para o 112 
artigo 10. O Plenário decidiu manter o texto original do artigo 10, sem alterações, com 113 
inserção de parágrafo único, com a seguinte redação: Parágrafo único. A multa será 114 
cobrada em dobro, na hipótese de festa realizada sem o devido pedido ou sem a prévia 115 
autorização da autoridade competente, nos termos do art. 2o. Foram apurados sete votos 116 
contra e duas abstenções na votação do teor do citado artigo. (O texto final da 117 
regulamentação, ora aprovada, está registrado no ANEXO D). O Professor Benjamim 118 
Rodrigues de Menezes comentou que a Comissão Especial analisou os pontos positivos e 119 
negativos das três opções de espaço para a realização de festas, encaminhadas pelo 120 
Departamento de Planejamento Físico e Projetos da Pró-Reitoria de Planejamento e 121 
Desenvolvimento, mediante o Ofício no 105/2013/DPFP, e manifestou-se favoravelmente 122 
ao terreno contíguo ao Centro Esportivo Universitário-CEU, situado na esquina das 123 
Avenidas Otacílio Negrão de Lima e Coronel Oscar Pachoal. Esclareceu que a Comissão 124 
Especial solicitou à Administração Central estudo técnico sobre o citado terreno, com 125 
estimativa de custos para adequar a área para a realização de festas. Acrescentou que, após 126 
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análise do citado estudo pela Comissão Especial, caberá ao Conselho Universitário definir 127 
o espaço destinado a festas. 4. Proposta de novo Plano Assistencial da Caixa de 128 
Assistência à Saúde da Universidade-CASU - O Sr. Presidente solicitou autorização do 129 
Plenário para convidar a participar da sessão, neste item da pauta, os Professores membros 130 
da CASU: Dirceu Wagner Carvalho de Souza, Diretor Executivo; Marcos Roberto Moreira 131 
Ribeiro, Diretor de Relações Interinstitucionais, e Cid Veloso, Diretor de Prevenção, Saúde 132 
e Auditoria. Solicitou ainda a autorização dos Conselheiros para igualmente convidar os 133 
Professores Virgílio Baião Carneiro, Coordenador Geral do SAST - Unidade 134 
SIASS/UFMG, e Roberto do Nascimento Rodrigues, Pró-Reitor de Recursos Humanos, e a 135 
Dr.a Simone Baccarini Nogueira, Procuradora Geral Federal/UFMG. Não havendo 136 
objeções do Plenário, os convidados passaram a integrá-lo. Em seguida, foi feita 137 
apresentação aos Conselheiros sobre a matéria (ANEXO E), tendo sido abordados, entre 138 
outros, os seguintes aspectos: a) breve histórico sobre a criação da CASU (em 1993) e sua 139 
evolução; b) características particulares da CASU, que a difere das demais operadoras de 140 
Planos de Saúde, tais como seus menores preços, por sua natureza de autogestão e sem fins 141 
lucrativos, e a existência de um Conselho Diretor, do qual não integram os membros da 142 
diretoria; c) qualidade do serviço prestado, comprovada no seu posicionamento como a 143 
quarta operadora de Planos de Saúde do País, segundo o Índice de Desempenho da Saúde 144 
Suplementar-IDSS/2013 (ano base 2012), divulgado pela Agência Nacional de Saúde; d) 145 
dados relativos a número de consultas, atendimentos ambulatoriais e hospitalares, 146 
internações, número de associados por faixa etária, etc.; e) informações sobre a atual 147 
situação financeira, decorrente de vários fatores que contribuíram para seu desequilíbrio, 148 
como o aumento de cerca de 11%, em 2013, do número do consumo real (utilização e 149 
internação); alta do dólar, com impacto no valor de materiais e medicamentos; aumento do 150 
número de usuários com mais de cinquenta anos (cerca de seis mil no total de doze mil 151 
associados do Plano IFES III); f) decisão da ANS de permitir a adesão a planos privados de 152 
assistência à saúde coletivo, a partir de 2010, apenas de pessoas com vinculação 153 
empregatícia ou estatutária com a Instituição, excluindo, portanto, a adesão do alunado à 154 
CASU, respeitados os já filiados; g) solicitação à UFMG, em 22 de outubro de 2013, de 155 
rompimento do convênio vigente entre a CASU e a UFMG, relativo aos planos de 156 
assistência à saúde dos servidores ativos, inativos, seus dependentes e pensionistas; h) 157 
criação pela CASU de um novo produto para o Plano IFES/UFMG, com mensalidade da 158 
última faixa etária (59 anos e mais) cinco vezes maior do que a mensalidade da primeira 159 
faixa (0 a 18 anos) e com coparticipação do usuário em utilizações de atendimento; i) 160 
adiamento de 31 de dezembro de 2013 para 1o de fevereiro de 2014 da data de interrupção 161 
do atendimento aos associados, relativos ao Plano IFES III, conforme Ofício no 038/2013 162 
da CASU (ANEXO F). Após prestados esclarecimentos adicionais sobre o assunto, houve 163 
debate com manifestações de apoio à CASU e de defesa de sua manutenção com equilíbrio 164 
financeiro, tendo sido feitas, entre outras, as seguintes ponderações: a) ampliação pela 165 
CASU da vigência do Plano IFES III até março de 2014, para possibilitar que os atuais 166 
associados, em especial do corpo técnico-administrativo em educação, ativos e inativos, 167 
possam avaliar e decidir sobre a continuidade ou não de sua vinculação à CASU, de acordo 168 
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com suas condições financeiras; b) realização de estudos pela CASU voltados à redução de 169 
gastos e à revisão do novo produto criado pela Entidade, que contemple a coparticipação 170 
dos usuários apenas a partir de determinado limite de utilização, aquém do considerado 171 
abusivo e abaixo da média do mercado; c) criação de comissão paritária UFMG/CASU, 172 
para proceder a estudos sobre o assunto, com vistas a buscar soluções que viabilizem a 173 
continuidade, sem prejuízo à CASU, do Plano IFES III, e apresentar alternativas ao 174 
Conselho Universitário na primeira reunião de 2014; d) gestão da UFMG junto à ANS para 175 
que seja permitido aos alunos da Universidade, como parte integrante da comunidade 176 
universitária, associarem-se à CASU. A seguir, o Sr. Presidente, após obter a anuência do 177 
Plenário, submeteu a votação, por precedência, a proposta de celebração de novo a UFMG 178 
firmar novo convênio com a CASU, para oferta de novo plano de saúde, nas condições ora 179 
apresentadas, a partir de 1o de fevereiro de 2014 - vinte e dois votos a favor. A seguir, 180 
colocou em votação a proposta de manutenção do Plano IFES III até final de fevereiro de 181 
2014, com a validade do novo convênio, a partir de 1o de março de 2014 - dezesseis votos 182 
a favor. Foram apuradas na votação sete abstenções. O Sr. Presidente considerou que a 183 
UFMG tem todo interesse em manter a CASU, que, por sua vez tem todo interesse em não 184 
prejudicar seus associados. Destacou que a decisão ora tomada não prejudica a 185 
continuidade da discussão sobre alternativas, observando que foi distribuído hoje aos 186 
Conselheiros o Ofício do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino-187 
SINDIFES, apresentando sugestões (ANEXO G). Ponderou favoravelmente à revisão da 188 
tabela de preços do novo Plano criado pela CASU, objetivando buscar adequá-la ao melhor 189 
possível, para garantir a continuidade do vínculo da totalidade dos atuais associados do 190 
Plano IFES III. O Professor Cid Veloso declarou que a CASU está disposta a criar uma 191 
comissão, para tal finalidade. O Sr. Presidente agradeceu a presença dos convidados, que 192 
se retiraram do Plenário. A seguir, declarou livre a palavra para manifestações. O Professor 193 
Antônio Luiz Pinho Ribeiro informou que os representantes do Conselho Diretor; 194 
Colegiado Gestor das Unidades Funcionais; Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão e 195 
Fórum de Coordenadores dos Serviços Médicos do Hospital das Clínicas, reunidos pela 196 
manhã, em caráter extraordinário, aprovaram moção ao Conselho Universitário solicitando 197 
que seja tratada em regime de urgência a pauta da reunião, a realizar-se em 11 de 198 
dezembro de 2013, relativa à proposta de adesão da UFMG à Empresa Brasileira de 199 
Serviços Hospitalares-EBSERH, tendo em vista que, a não deliberação da proposta de 200 
contratualização por este Conselho implicará no fechamento gradativo do Hospital das 201 
Clínicas da UFMG. O Sr. Presidente declarou que submeterá a votação do Plenário o 202 
mencionado pedido, por ocasião da abertura dos trabalhos da citada reunião. A Professora 203 
Samira Zaidan ressaltou a importância social dos cursos da UFMG de Licenciatura em 204 
Educação do Campo e de Formação Intercultural para Educadores Indígenas. O 205 
Universitário Jorge Afonso Maia Mairink ressaltou a importância de o Conselho 206 
Universitário discutir suas tradicionais práticas de funcionamento e definir seu 207 
regulamento interno. O Sr. Presidente informou que participará amanhã em Brasília, da 208 
solenidade de divulgação, pela CAPES, do resultado da Avaliação Trienal 2013, bem 209 
como da solenidade de entrega do Prêmio Capes de Tese 2013, durante a qual serão 210 
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conhecidos os três vencedores do Grande Prêmio Capes de Tese. Em seguida, agradeceu a 211 
presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora 212 
da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 213 
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