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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quatorze, 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 Jaime Arturo Ramírez, com a 6 
presença dos seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida (Vice-7 
Reitora); Paulo Gustavo Von Krüger (Vice-Diretor) e Altamiro Sérgio Mol Bessa 8 
(representante), pela Escola de Arquitetura; Augustin Maurice Marie Gondallier de Tugny 9 
(Vice-Diretor) e Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-Artes; Delacyr 10 
da Silva Brandão Júnior (Diretor) e Edson de Oliveira Vieira (representante), pelo Instituto 11 
de Ciências Agrárias; Andréa Mara Macedo (Diretora) e Paulina Maria Maia Barbosa 12 
(representante suplente), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia Muniz 13 
(Diretor) e Cássio Maldonado Turra (representante), pela Faculdade de Ciências 14 
Econômicas; Antônio Otávio Fernandes (Diretor) e Marcelo de Oliveira Terra Cunha 15 
(representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor) e 16 
Paulo da Terra Caldeira (representante), pela Escola de Ciência da Informação; Amanda 17 
Flávio de Oliveira (Diretora), pela Faculdade de Direito; Juliane Corrêa (Diretora) e Ana 18 
Maria Rabelo Gomes (representante), pela Faculdade de Educação; Sérgio Teixeira da 19 
Fonseca (Diretor) e Kátia Lúcia Moreira Lemos (representante), pela Escola de Educação 20 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Aidê Ferreira Ferraz (Decana), pela Escola de 21 
Enfermagem; Benjamim Rodrigues de Menezes (Diretor) e Selênio Rocha Silva 22 
(representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho André (Vice-Diretora) e Maria 23 
Beatriz de Abreu Glória (representante), pela Faculdade de Farmácia; Fernando de Barros 24 
Filgueiras (Diretor), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; Vilma Lúcia 25 
Macagnan Carvalho (Vice-Diretora) e Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo 26 
Instituto de Geociências; Graciela Inês Ravetti de Gomez (Diretora) e Luís Alberto 27 
Ferreira Brandão Santos (representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes 28 
(Diretor) e Manoel Otávio da Costa Rocha (representante), pela Faculdade de Medicina; 29 
Maurício Freire Garcia (Diretor), posteriormente substituído pelo Vice-Diretor, Professor 30 
Mauro Rodrigues, pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo (Diretor) e Saul Martins 31 
de Paiva (representante), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) 32 
e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Antônio Luiz 33 
Pinho Ribeiro (Diretor), pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima Costa 34 
(Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Flávia Pereira Xavier 35 
(suplente), pela representação do corpo docente da Área de Humanidades; Waleska 36 
Teixeira Caiaffa (suplente), pela representação do corpo docente da Área de Ciências da 37 
Vida; Wagner Meira Júnior, pela representação do corpo docente da Área de Ciências da 38 
Natureza; Servidores Cristina del Papa, Reinaldo Trindade Proença, Domenico Romano 39 
Romani, José Francisco do Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela representação 40 
do corpo técnico-administrativo em educação. Participaram da reunião, com direito a voz, 41 
mas não a voto, os Universitários Isabela Neiva Abrantes; Daniela França Chagas Batista 42 
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Valente; Luciléia de Oliveira Miranda; Lucas Gomes Costa de Paula; Marco Antônio Gatti 43 
Júnior (suplente); Aruã Siman Alves de Resende; Márcio Luiz Moraes Araújo Júnior; 44 
Luiza Machado Oliveira Menezes; Jorge Afonso Maia Mairink e Marília Loureiro Basílio, 45 
pela representação do corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os Professores 46 
Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno e Cleber José Bernardes Alves. Deixou também 47 
de comparecer a Professora Flávia Sampaio Latini Velásquez. Estão vagas a representação 48 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, duas do corpo técnico-administrativo em 49 
educação e dez estudantis. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente 50 
cumprimentou os Conselheiros e declarou aberta a sessão. EXPEDIENTE: 51 
Comunicação - Novos Conselheiros: a) A Professora Tânia Margarida Lima Costa e o 52 
Professor Márcio Fantini Miranda tomaram posse dia 03 de junho de 2014, 53 
respectivamente, nos cargos de Diretora e Vice-Diretor da Escola de Educação Básica e 54 
Profissional. b) Os Professores Renato de Lima Santos e Sandra Gesteira Coelho 55 
tomaram posse em 06 de junho de 2014, respectivamente, nos cargos de Diretor e Vice-56 
Diretora da Escola de Veterinária. c) A Congregação do Instituto de Ciências Exatas, na 57 
reunião realizada em 28 de maio de 2014, indicou o Professor José Marcos Silva 58 
Nogueira como representante suplente da Unidade, em substituição ao Professor Alfredo 59 
Gontijo de Oliveira, que se desligou do Conselho Universitário, por ter assumido a 60 
Presidência da FUNDEP. O Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - 61 
Foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 27 de maio 62 
de 2014. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. Informes: a) A 63 
solenidade de posse da nova Direção da Escola de Engenharia será realizada às 17 horas 64 
do dia 27 de junho de 2014, no Auditório principal da Unidade. Serão empossados os 65 
Professores Alessandro Fernandes Moreira, como Diretor, e o Professor Cícero Murta 66 
Diniz Starling, como Vice-Diretor. b) No dia 30 de junho de 2014, as Professoras 67 
Luciana de Gouvêa Viana e Andréa Maria Silveira tomarão posse, respectivamente, nos 68 
cargos de Diretora e Vice-Diretora do Hospital das Clínicas. A solenidade de posse será 69 
realizada às 16 horas do dia 30 de junho, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina. 70 
c) Os Professores Antônio Flávio de Carvalho Alcântara e Francisco Dutenhefner 71 
tomarão posse, respectivamente, como Diretor e Vice-Diretor do Instituto de Ciências 72 
Exatas, em solenidade a ser realizada às 17 horas do dia 03 de julho de 2014, no 73 
Auditório 3 da Unidade. A seguir, o Sr. Presidente informou que permanece pendente a 74 
situação da representação do corpo discente nos órgãos colegiados superiores da 75 
Universidade, uma vez que ainda não houve o registro civil, em cartório, da ata de posse 76 
da nova diretoria, condição prevista no Regimento Geral da UFMG, para que a Entidade 77 
possa indicar os representantes estudantis no Conselho Universitário. Acrescentou que 78 
foi encaminhada aos Conselheiros, por via eletrônica, a documentação apresentada pelo 79 
DCE (ANEXO A), formulando pedido de concessão de direito de voto aos discentes 80 
indicados pela Entidade, dada a dificuldade de serem atendidas as exigências do 81 
Cartório, em especial, a de atualização, a partir de 2002, do Estatuto do DCE, vigente 82 
desde 1994. O Sr. Presidente, após esclarecer que não submeterá a discussão a questão 83 
do direito de voto dos universitários indicados pelo DCE nessas circunstâncias, em 84 
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razão do risco de se tornarem ilegais as reuniões do Colegiado, submeteu à apreciação 85 
dos Conselheiros a participação dos indicados, na presente sessão, com direito a voz, 86 
mas não a voto. Não havendo objeções do Plenário, passaram a integrá-lo, como 87 
convidados, os Universitários Isabela Neiva Abrantes, Daniela França Chagas Batista 88 
Valente, Luciléia de Oliveira Miranda, Lucas Gomes Costa de Paula, Marco Antônio 89 
Gatti Júnior, Aruã Siman Alves de Resende, Márcio Luiz Moraes Araújo Júnior, Luiza 90 
Machado Oliveira Menezes, Jorge Afonso Maia Mairink e Marília Loureiro Basílio. A 91 
seguir, o Sr. Presidente submeteu à consideração do Plenário a atribuição de regime de 92 
urgência aos itens 5, 6 e 7 da pauta, relativos a propostas de criação de Cursos de Pós-93 
Graduação, em decorrência do calendário da CAPES referente às datas fixadas para 94 
recebimento de novas propostas de cursos. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente 95 
colocou em votação a atribuição de regime de urgência às citadas matérias. Houve 96 
aprovação unânime do Plenário. Em seguida, o Sr. Presidente informou ter recebido 97 
documento, cujo emitente se identifica como Assembleia Geral Estudantil da Ocupação 98 
da Reitoria, datado de hoje, dirigido ao Conselho Universitário, com a solicitação de 99 
que seu teor seja lido por um representante da citada Assembleia (ANEXO B). Houve 100 
breve discussão sobre o pedido, com ponderações favoráveis à leitura do documento por 101 
um dos representantes discentes presentes à sessão. O Universitário Aruã Siman Alves 102 
de Resende repassou aos Conselheiros as seguintes solicitações, formuladas pelos 103 
ocupantes da Reitoria: a) não apreciação pelo Plenário, na presente sessão, das 104 
reivindicações apresentadas no citado documento; b) leitura da carta pelos discentes 105 
indicados pelo DCE, presentes à sessão; c) participação de um representante da 106 
Assembleia de Ocupação na presente sessão. Após receber a anuência do Plenário, o Sr. 107 
Presidente submeteu a votação o pedido de que um representante da Assembleia de 108 
Ocupação participe de toda a presente reunião. O pedido foi rejeitado, apurando-se dois 109 
votos a favor e cinco abstenções. A seguir, a Universitária Luciléia de Oliveira Miranda 110 
procedeu à leitura da referida carta. O Sr. Presidente, após observar que o Plenário terá a 111 
oportunidade de considerar as reivindicações apresentadas, solicitou a imediata 112 
apreciação das solicitações relativas à abertura da presente sessão à comunidade 113 
acadêmica e à revisão da decisão tomada em 27 de maio pelo Conselho Universitário, 114 
explicitada na Portaria no 107 (ANEXO C), que suspende, nos dias de jogos da Copa do 115 
Mundo no “Mineirão”, o expediente acadêmico e administrativo nos Campi Pampulha e 116 
Saúde, nas Unidades do centro da cidade, exceto no Hospital das Clínicas, bem como no 117 
Instituto de Ciências Agrárias e nos demais Órgãos com sede fora de Belo Horizonte. 118 
Após breve debate, o Plenário decidiu: a) ratificar por unanimidade a decisão 119 
explicitada na Portaria no 107; b) rejeitar o pedido de abertura da reunião à comunidade 120 
universitária. Foram apuradas na votação duas abstenções. ORDEM DO DIA - 121 
1. Proposta de Resolução Complementar dispondo sobre regimes de trabalho 122 
docente; encargos didáticos; concessão, reversão de classe e alteração de regime de 123 
trabalho de vaga de magistério da carreira de magistério federal da UFMG - (Matéria 124 
cuja deliberação requer o quorum de 2/3 do total dos membros do Colegiado) - Foram 125 
distribuídos aos Conselheiros os seguintes documentos: a) Ofício da Comissão Especial 126 
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(ANEXO D); b) proposta de Resolução Complementar adequada à luz das sugestões das 127 
Unidades (ANEXO E); c) quadro comparativo entre a versão original e as contribuições 128 
recebidas, bem como análise pela Comissão Especial (ANEXO F); d) nova versão da 129 
Proposta de Resolução Complementar, com sugestões de aprimoramento destacadas em 130 
vermelho (ANEXO G). O Sr. Presidente observou que o Conselho Universitário, ao 131 
discutir o assunto, na reunião de 26 de novembro de 2013, decidiu priorizar a votação do 132 
princípio da flexibilização do Regime de T-40, que foi rejeitado pelo Plenário, não tendo 133 
obtido o voto favorável de 2/3 dos membros, quantitativo necessário à aprovação da 134 
matéria. Esclareceu que, em virtude da pequena margem de diferença de votos, o Plenário 135 
acolheu a sugestão da Presidência, no sentido de encaminhamento da proposta de 136 
Resolução Complementar às Unidades, para manifestação, até o dia 28 de fevereiro de 137 
2014, data posteriormente adiada para 31 de março de 2014. Informou que o atual 138 
Reitorado instituiu comissão especial, integrada pelos Professores Ana Maria Gontijo 139 
Figueiredo, como Presidente, Tarcizo Afonso Nunes e Fernando Barros Filgueiras, com a 140 
finalidade de analisar as sugestões recebidas, com vistas a alterar a citada proposta de 141 
Resolução Complementar. Em seguida, após solicitar e obter a autorização do Plenário 142 
para convidar a Presidente da Comissão Especial, Professora Ana Maria Gontijo 143 
Figueiredo, para participar da reunião, durante a discussão deste item da pauta, passou-lhe 144 
a palavra para apresentação da matéria aos Conselheiros. A seguir, o Sr. Presidente propôs 145 
uma fase de esclarecimentos e de discussão da proposta, sob o ponto de vista conceitual, e 146 
posterior votação em bloco, sem prejuízo de destaques, os quais serão discutidos e votados 147 
separadamente, exigindo-se em todas as votações o quorum de 2/3. Esclareceu que, como 148 
se encontram atualmente vagas no Conselho Universitário uma representação da Faculdade 149 
de Filosofia e Ciências Humanas, duas do corpo técnico-administrativo em educação e dez 150 
do corpo discente (13 vagas), consideram-se, para o cálculo do quorum de 2/3, cinquenta e 151 
um membros, ou seja, do total de 64 (sessenta e quatro) Conselheiros hoje integrantes do 152 
Conselho Universitário, são subtraídos 13 (treze) membros, perfazendo o quantitativo de 153 
51 (cinquenta e um) Conselheiros, cujos 2/3 totalizam 34 membros, que é o quorum de 154 
deliberação exigido. Houve aquiescência do Plenário à proposta de encaminhamento. Após 155 
esclarecimentos e discussão da matéria, o Sr. Presidente, com a anuência dos Conselheiros, 156 
submeteu a votação em bloco a proposta de Resolução Complementar, sem prejuízo de 157 
destaques. O documento foi aprovado, apurando-se quarenta e seis votos a favor e um 158 
contra, com a declaração de voto do Professor Luiz Guilherme Knauer, o qual declarou que 159 
votou contrariamente, em consonância com o entendimento da Congregação do Instituto de 160 
Geociências, favorável à não apresentação de qualquer proposta de modificação do 161 
documento e à ampla promoção de sua discussão com o corpo docente da Universidade. 162 
Foram apresentados os seguintes destaques, que foram discutidos e votados: a) No art. 4o, 163 
alteração da redação: onde se lê: O docente em Regime de Tempo Integral (T-40) cumprirá 164 
jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, observando 2 (dois) turnos diários 165 
completos, de acordo com as determinações da Câmara Departamental ou estrutura 166 
equivalente, devendo apresentar desempenho similar ao de seus pares em regime de DE, 167 
em termos quantitativos e qualitativos, leia-se: “O docente em Regime de Tempo Integral 168 
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(T-40) cumprirá jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, observando 2 (dois) 169 
turnos diários completos, de acordo com as determinações da Câmara Departamental ou 170 
estrutura equivalente, devendo apresentar desempenho estabelecido, em comparação com o 171 
de seus pares em regime de DE, em termos quantitativos e qualitativos” - destaque 172 
aprovado com quarenta e cinco votos a favor. b) No art. 7o, dois destaques: 1o) Supressão 173 
do trecho “[...] cuja média, calculada com base em 2 (dois) períodos letivos, deverá 174 
corresponder à carga horária semanal de 8 (oito) a 12 (doze) horas-aula [...] - proposta 175 
rejeitada, apurando-se na votação seis votos a favor. 2o) Inserção da expressão “e lato 176 
sensu não remunerado”, resultando na seguinte redação: “Aos professores, 177 
independentemente do regime de trabalho, deverão ser atribuídos encargos didáticos na 178 
educação básica e profissional e/ou na graduação e/ou na pós-graduação stricto sensu e 179 
lato sensu não remunerados, cuja média, calculada com base em 2 (dois) períodos letivos, 180 
deverá corresponder à carga horária semanal de 8 (oito) a 12 (doze) horas-aula, ressalvados 181 
os casos previstos nesta Resolução” - destaque aprovado, apurando-se na votação trinta e 182 
oito votos a favor. c) No art. 13, duas alterações conjugadas: 1a) Supressão, no caput, da 183 
expressão “apenas em caráter excepcional”, resultando no seguinte teor:  “Será admitida a 184 
maximização de encargos didáticos, por proposta da Câmara Departamental ou estrutura 185 
equivalente, aprovada pela Congregação da Unidade”. 2a) Inserção de novo parágrafo (§ 186 
2o), com a seguinte redação, e renumeração do atual § 2o para § 3o: “§ 2o No caso do 187 
regime de DE, a maximização de encargos didáticos será admitida apenas em caráter 188 
excepcional” - destaque aprovado, apurando-se na votação trinta e cinco votos a favor, dois 189 
contrários e quatro abstenções. d) No art. 30, inserção da expressão “ou de T-20 para       190 
T-40”, resultando na seguinte redação: “Não serão aprovados pedidos de alteração de 191 
Regime Trabalho para Dedicação Exclusiva ou de T-20 para T-40, nos casos de 192 
[...]” - destaque aprovado com quarenta e um votos a favor. Ao final das deliberações, 193 
seguiram-se aplausos do Plenário e agradecimentos do Sr. Presidente a todos os que 194 
colaboraram com a construção da proposta ora aprovada. Foi gerada a Resolução 195 
Complementar no 02/2014 (ANEXO H). Houve inversão da pauta. 2. Redistribuição de 196 
cargo docente ocupado pelo Servidor Gustavo Matheus Almeida, da Universidade 197 
Federal de São João Del Rei-UFSJ para o Departamento de Engenharia Química da 198 
Escola de Engenharia da UFMG - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 07/2014 199 
da Comissão de Legislação (ANEXO I), elaborado pela Professora Kátia Lúcia Moreira 200 
Lemos, que precisou ausentar-se da sessão, razão pela qual o assunto foi apresentado ao 201 
Plenário pelo Presidente da Comissão, Professor Evandro Neves Abdo. Não havendo 202 
manifestações, o Sr. Presidente colocou em votação o Parecer no 07/2014 da Comissão de 203 
Legislação, favorável à redistribuição do Professor Gustavo Matheus Almeida, da 204 
Universidade Federal de São João Del Rei para a UFMG. O documento foi aprovado por 205 
unanimidade pelo Plenário. 3. Proposta de criação do Curso de Mestrado Profissional 206 
em Artes (PROF-ARTES), de interesse da Escola de Belas-Artes - Foi distribuído aos 207 
Conselheiros o Parecer no 08/2014 da Comissão de Legislação (ANEXO J), cujo teor foi 208 
apresentado ao Plenário pelo Relator da matéria, Professor Evandro Neves Abdo. Após 209 
obter a anuência dos Conselheiros, o Sr. Presidente submeteu a votação o Parecer             210 
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no 08/2014 da Comissão de Legislação, favorável à criação do Curso de Mestrado 211 
Profissional em Artes. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário, gerando 212 
a Resolução no 07/2014 (ANEXO K). 4. Proposta de criação do Curso de Doutorado em 213 
Produção Vegetal, de interesse do Instituto de Ciências Agrárias - Foi distribuído aos 214 
Conselheiros o Parecer no 10/2014 da Comissão de Legislação (ANEXO L). O Sr. 215 
Presidente, após comentar que o citado Parecer foi elaborado pelo Professor Fernando 216 
Gonzaga Jayme, passou a palavra ao Presidente da Comissão, Professor Evandro Neves 217 
Abdo, o qual expôs a matéria ao Plenário. O Professor Delacyr da Silva Brandão Júnior 218 
prestou esclarecimentos adicionais sobre a proposta. Não havendo manifestações, o Sr. 219 
Presidente colocou em votação o Parecer no 10/2014 da Comissão de Legislação, favorável 220 
à criação do Curso de Doutorado em Produção Vegetal. Houve aprovação unânime do 221 
Plenário, gerando a Resolução no 08/2014 (ANEXO M). 5. Proposta de criação do Curso 222 
de Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território, de interesse do Instituto de 223 
Ciências Agrárias - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer no 09/2014 da Comissão 224 
de Legislação (ANEXO N), cuja Relatora, Professora Maria Elena de Lima Perez Garcia, 225 
justificou sua ausência à sessão, razão pela qual a matéria foi apresentada ao Plenário pelo 226 
Presidente da Comissão, Professor Evandro Neves Abdo. O Professor Delacyr da Silva 227 
Brandão Júnior acrescentou informações sobre a proposta. Não havendo manifestações, o 228 
Sr. Presidente submeteu a votação o Parecer no 09/2014 da Comissão de Legislação, 229 
favorável à criação do Curso de Mestrado em Sociedade, Ambiente e Território. O 230 
documento foi aprovado por unanimidade pelo Plenário, gerando a Resolução no 09/2014 231 
(ANEXO O). PALAVRA LIVRE - O Sr. Presidente, após agradecer aos Conselheiros 232 
sua presença na reunião, cuja duração se estendeu além do previsto, comentou sobre a 233 
eventual possibilidade de realização de nova reunião, considerando a excepcionalidade 234 
da situação do prédio da Reitoria, cujo saguão está hoje ocupado por manifestantes. A 235 
Servidora Cristina del Papa, reportando-se à Resolução do Conselho Universitário        236 
no 07/2004, de 02/09/2004, que regulamenta a concessão de bolsas em cursos de 237 
Extensão e Pós-Graduação lato sensu, em conformidade com o percentual definido na 238 
Resolução no 06/92, de 23/06/1992, solicitou promoção de estudos com vistas a estender 239 
aos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu a reserva de 10% das vagas para a 240 
participação gratuita de servidores da UFMG aprovados em processo seletivo nos cursos 241 
cujo orçamento preveja a cobrança de taxas ou mensalidades a seus alunos. A seguir, 242 
informou que, por deliberação da Assembleia do SINDIFES, realizada na manhã de 243 
hoje, a greve do segmento técnico-administrativo em educação na UFMG se encerrará 244 
em 13 de junho, com retorno às atividades dia 16 de junho. O Professor Reynaldo Maia 245 
Muniz comentou que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 246 
Ensino Superior-ANDIFES e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 247 
Superior-CAPES lançaram, em 12 de maio de 2014, o Curso de Mestrado Profissional 248 
em Administração Pública-PROFIAP, em formato semipresencial, ofertado, na primeira 249 
edição, por nove Universidades Federais, entre as quais não se inclui a UFMG, razão 250 
pela qual sugeriu o empenho do Reitor no sentido de garantir a participação da UFMG 251 
na próxima edição. O Sr. Presidente informou ter diligenciado nesse sentido junto à 252 
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ANDIFES e à Universidade Federal do Mato Grosso, que coordena o referido Curso, e 253 
comentou ter indicado a elaboração de proposta específica de criação de curso de 254 
Mestrado Profissional no âmbito da UFMG, para atender ao pessoal de seu quadro. O 255 
Professor Antônio Otávio Fernandes, cuja manifestação, ocorrida em outro momento da 256 
sessão, aqui registro para efeito de organização, declarou estar encerrando sua 257 
participação como membro do Colegiado, já que seu mandato, como Diretor do Instituto 258 
de Ciências Exatas, expira em 02 de julho de 2014. Apresentou suas despedidas ao 259 
Plenário e agradecimentos pela convivência e aprendizado. O Professor Antônio Luiz 260 
Pinho Ribeiro, após comentar que participa de sua última reunião do Conselho 261 
Universitário, uma vez que, em 30 de junho de 2014, encerra seu mandato na gestão do 262 
Hospital das Clínicas, agradeceu a oportunidade de atuar em prol do desenvolvimento 263 
da UFMG e declarou ter sido uma honra integrar o Colegiado. O Professor Delacyr da 264 
Silva Brandão Júnior formulou agradecimentos aos Conselheiros pela aprovação dos 265 
Cursos de Doutorado em Produção Vegetal e de Mestrado em Sociedade, Ambiente e 266 
Território, ambos de interesse do Instituto de Ciências Agrárias, ressaltando a importância 267 
da presença da UFMG no Norte de Minas Gerais. Em seguida, não havendo outras 268 
manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da 269 
qual eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de 270 
Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino. 271 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 8 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 9 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 10 

CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  

UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2014 


