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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2014 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniu-se na 3 

Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, mediante 4 

prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Minas 5 

Gerais, sob a Presidência do Magnífico Reitor, Professor 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; Cristiano Gurgel Bickel (Vice-Diretor) e Magali 9 

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

(Diretor), pelo Instituto de Ciências Agrárias; Andréa Mara Macedo (Diretora) e Maria Elena 11 

de Lima Perez Garcia (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Reynaldo Maia 12 

Muniz (Diretor), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Flávio de Carvalho 13 

Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva Nogueira (representante suplente), pelo Instituto de 14 

Ciências Exatas; Ricardo Rodrigues Barbosa (Diretor) e Paulo da Terra Caldeira 15 

(representante), pela Escola de Ciência da Informação; Alexandre Travessoni Gomes 16 

Trivisonno (representante), pela Faculdade de Direito; João Valdir Alves de Souza (Vice-17 

Diretor), pela Faculdade de Educação; Herbert Ugrinowitsch (Vice-Diretor) e Kátia Lúcia 18 

Moreira Lemos (representante), pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 19 

Ocupacional; Maria Imaculada de Fátima Freitas (Diretora) e Flávia Sampaio Latini 20 

Velásquez (representante), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling 21 

(Diretor) e Selênio Rocha Silva (representante), pela Escola de Engenharia; Leiliane Coelho 22 

André (Vice-Diretora) e Ana Paula Salles Moura Fernandes (representante), pela Faculdade 23 

de Farmácia; Fernando de Barros Filgueiras (Diretor), pela Faculdade de Filosofia e Ciências 24 

Humanas; Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer 25 

(representante), pelo Instituto de Geociências; Rui Rothe Neves (Vice-Diretor) e Luís 26 

Alberto Ferreira Brandão Santos (representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso 27 

Nunes (Diretor) e Dulciene Maria de Magalhães (representante suplente), pela Faculdade de 28 

Medicina; Mônica Pedrosa de Pádua (Diretora) e Eduardo Campolina Vianna Loureiro 29 

(representante), pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo (Diretor) e Saul Martins de 30 

Paiva (representante), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor) e 31 

Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; Luciana de Gouvêa 32 

Viana, pelo Hospital das Clínicas; Márcio Fantini Miranda (Vice-Diretor), pela Escola de 33 

Educação Básica e Profissional; Marcos Pinotti Barbosa (representante suplente), pela 34 

representação do corpo docente da área de Ciência da Natureza; Servidores Cristina del 35 

Papa, Helder de Castro Bernardes Barbosa, Rejani Aparecida de Andrade Silva, José 36 

Francisco do Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela representação do corpo técnico-37 

administrativo em educação. Participaram da reunião, com direito a voz, mas não a voto, os 38 

Universitários Isabela Neiva Abrantes, Bruna Souza Jacob, Luciléia de Oliveira Miranda, 39 

Paulo Antônio Romano de Melo, Aruã Siman Alves de Resende, Laiaane Ozólio Mayrink 40 

Marinho (suplente), Márcio Luiz Moraes Araújo Júnior e Cecília Queiroga Rezende 41 
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(suplente), pela representação do corpo discente. Justificaram sua ausência à sessão os 42 

Conselheiros: Edson de Oliveira Vieira e Cássio Maldonado Turra. Deixaram também de 43 

comparecer os Conselheiros Amanda Flávio de Oliveira, Ana Maria Rabelo Gomes, Manoel 44 

Leonardo Wanderley Duarte Santos, Marco Aurélio Romano Silva, Reinaldo Trindade 45 

Proença e Domenico Romano Romani. Estão vagas a representação da Faculdade de 46 

Filosofia e Ciências Humanas e dez estudantis. EXPEDIENTE: Comunicação - Novo 47 

Conselheiro: O Professor Cristiano Gurgel Bickel foi nomeado Vice-Diretor da Escola de 48 

Belas-Artes, mediante a Portaria n
o
 5273, de 12 de agosto de 2014, em decorrência da 49 

saída, a pedido, do Professor Augustin Maurice Marie Gondallier de Tugny. O Sr. 50 

Presidente deu boas-vindas ao novo Conselheiro. Atas - Foram distribuídas aos 51 

Conselheiros as atas das reuniões do Colegiado realizadas em 10 de junho, 25 de junho e 52 

12 de agosto de 2014, as quais foram separadamente submetidas a discussão. Manifestou-53 

se com relação à ata da sessão de 10 de junho de 2014 a Conselheira Cristina del Papa, que 54 

solicitou o registro em ata da seguinte retificação em sua fala, a qual foi entregue por 55 

escrito, em complementação ao trecho compreendido entre as linhas 243 e 245 do 56 

documento: "A seguir, a Conselheira Cristina del Papa informou que, por deliberação da 57 

Assembleia do SINDIFES, realizada na manhã de hoje, a greve do segmento técnico-58 

administrativo em educação na UFMG se encerrará em 13 de junho, com retorno às 59 

atividades dia 16 de junho. A Assembleia avaliou que a greve havia perdido o foco da 60 

pauta da Categoria e que a mesma havia se tornado contra o governo e contra a Copa e, 61 

por isso, a base do SINDIFES definiu o retorno". Em seguida, o Sr. Presidente colocou em 62 

votação a citada ata, com a modificação proposta. O documento foi aprovado, tendo sido 63 

apuradas na votação quatro abstenções. Em seguida, o Sr. Presidente manifestou-se com 64 

relação à ata da reunião de 25 de junho de 2014, solicitando correção do horário e do local 65 

de posse da nova Direção da Escola de Engenharia, registrados nas linhas 117-121, cujo 66 

teor passa a ser o seguinte: "Os Professores Alessandro Fernandes Moreira e Cícero 67 

Murta Diniz Starling tomarão posse dia 27 de junho de 2014, respectivamente, nos cargos 68 

de Diretor e Vice-Diretor da Escola de Engenharia. A solenidade será realizada às 17 69 

horas, no Auditório Principal da Escola de Engenharia." Em seguida, o Sr. Presidente 70 

colocou em votação o citado documento, o qual foi aprovado pelo Plenário. Foram 71 

apuradas seis abstenções. Quanto à ata da sessão de 12 de agosto de 2014, manifestou-se a 72 

Conselheira Cristina del Papa, a qual solicitou, por escrito, o seguinte registro de seu 73 

entendimento acerca da proposta de encaminhamento expressa no trecho 176-181 da citada 74 

ata: "2 - Proposta de designação de Comissão Especial integrada por três membros não 75 

envolvidos no processo administrativo disciplinar em análise (um servidor docente, um 76 

servidor técnico-administrativo em educação e um representante do corpo discente), com 77 

a finalidade de instaurar um novo processo administrativo, objetivando apurar a 78 

responsabilidade de outros 3 estudantes que participaram ativamente do fato ocorrido."  79 

A seguir, o Sr. Presidente solicitou a correção do nome do autor do comunicado expresso 80 

na palavra livre (linha 183), Professor Marcelo de Oliveira Terra Cunha, referente à 81 

atribuição de medalha de ouro a aluno da UFMG, na 21
a
 Competição Internacional de 82 

Matemática para Estudantes Universitários, encerrada em 04/08/2014, na Bulgária. Em 83 
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seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a ata da reunião de 12/08/2014, com as 84 

alterações propostas. O citado documento foi aprovado, tendo sido apuradas sete 85 

abstenções na votação. O Sr. Presidente informou aos Conselheiros as datas das próximas 86 

reuniões do Colegiado, no segundo semestre de 2014, as quais serão também divulgadas pela 87 

SODS aos Conselheiros.  A seguir, o Sr. Presidente submeteu à apreciação do Plenário a 88 

solicitação do DCE no sentido de que os discentes indicados pela Entidade participem da 89 

presente sessão, em função das razões anteriormente apreciadas pelo Colegiado: pendência 90 

na situação da representação discente nos órgãos colegiados superiores da Universidade, 91 

uma vez que ainda não foi efetivado o registro da ata de posse da atual gestão do DCE no 92 

cartório, condição regimental obrigatória para que a Entidade possa indicar os representantes 93 

estudantis no Conselho Universitário. Houve anuência do Plenário, passando a participar da 94 

reunião, como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os seguintes Universitários: 95 

Isabela Neiva Abrantes, Bruna Souza Jacob, Luciléia de Oliveira Miranda, Paulo Antônio 96 

Romano de Melo, Aruã Siman Alves de Resende, Laiaane Ozólio Mayrink Marinho, Márcio 97 

Luiz Moraes Araújo Júnior e Cecília Queiroga Rezende (suplente). ORDEM DO DIA -                         98 

1. Recomposição das Comissões Permanentes - Foi distribuído aos Conselheiros 99 

documento informativo produzido pela SODS, referente às vagas a serem preenchidas nas 100 

Comissões Permanentes do Conselho Universitário (ANEXO A). O Plenário decidiu por 101 

unanimidade alocar os seguintes Conselheiros nas Comissões Permanentes do Colegiado, 102 

adiando a indicação dos discentes que as integrarão, até que esteja regularizada a situação 103 

da posse da nova Direção do DCE: a) Comissão de Legislação - indicação do Servidor 104 

Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa; b) Comissão 105 

de Recursos - recondução do Professor Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno e da 106 

Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa; indicação da Professora 107 

Andréa Mara Macedo; c) Comissão de Orçamento e Contas - indicação do Servidor 108 

Técnico-Administrativo em Educação José Francisco do Nascimento; d) Comissão de 109 

Obras e Patrimônio - indicação dos Professores Antônio Flávio de Carvalho Alcântara e 110 

Alessandro Fernandes Moreira; recondução do Servidor Técnico-Administrativo em 111 

Educação Guilherme Fátima de Faria. 2. Proposta de criação do Centro de 112 

Musicalização Integrada-CMI, como órgão complementar da Escola de Música - 113 

(Matéria cuja deliberação requer o quorum de maioria absoluta dos membros do 114 

Colegiado) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 06/2014 da Comissão de 115 

Legislação (ANEXO B), elaborado pelo Professor Evandro Neves Abdo, a quem o Sr. 116 

Presidente passou a palavra, para que procedesse à exposição do assunto ao Plenário. O Sr. 117 

Presidente submeteu a matéria a discussão e, em seguida, após obter a anuência dos 118 

Conselheiros, colocou em votação o Parecer n
o
 06/2014 da Comissão de Legislação, cujo 119 

voto é favorável à aprovação da proposta de criação do Centro de Musicalização Integrada-120 

CMI, como Órgão Complementar da Escola de Música. O referido documento recebeu 121 

aprovação unânime do Plenário, gerando a Resolução Complementar n
o
 03/2014, de 26 de 122 

agosto de 2014 (ANEXO C).  3. Recomposição do Conselho Curador da Fundação de 123 

Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia-FEPMVZ - O Sr. Presidente observou 124 

que, segundo o Estatuto da FEPMVZ, seu Conselho Curador é composto por sete 125 
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Conselheiros, quatro dos quais designados pelo Conselho Universitário, com os respectivos 126 

suplentes. Em seguida, lembrou que, embora seja de quatro anos o mandato dos integrantes 127 

do Conselho Curador da citada Fundação, o art. 44 do Estatuto da Entidade, alterado em 128 

2011, prevê que os mandatos iniciados a partir da vigência do novo Estatuto tenham 129 

duração até 07 de junho de 2014.  Dando prosseguimento à sessão, o Sr. informou ter sido 130 

distribuído aos Conselheiros o Ofício n
o
 363/2014 do Gabinete do Reitor (ANEXO D), 131 

com as seguintes indicações de docentes, bem como o curriculum vitae de cada um dos 132 

indicados, em versão eletrônica retirada da Plataforma Lattes do CNPq: Rogério Marcos de 133 

Souza (efetivo) e Anna Christina de Almeida (suplente); Berenice Mendonça González (efetiva) 134 

e Marcos Pinotti Barbosa (suplente); Roberto Baracat de Araújo (efetivo) e Silvana de 135 

Vasconcelos Cançado (suplente); Afonso de Liguori Oliveira (efetivo) e Iran Borges 136 

(suplente). Em seguida, submeteu à apreciação do Plenário as sugestões de indicação e, não 137 

havendo manifestações, colocou em votação o conjunto de nomes, que foi aprovado pelo 138 

Plenário, apurando-se na votação duas abstenções. Foi solicitado o registro da declaração 139 

de voto do corpo técnico-administrativo em educação, contrário a um dos nomes 140 

aprovados. 4. Proposta de Resolução Complementar sobre as progressões e promoções 141 

dos integrantes das carreiras de magistério da UFMG - (Matéria que requer o quorum de 142 

deliberação de 2/3 do total dos membros do Colegiado) - O Sr. Presidente esclareceu que, 143 

conforme dispõe o § 4
o
 do art. 13 do Estatuto da UFMG, a política de pessoal da 144 

Instituição será objeto de Resolução Complementar a ser aprovada pelo voto de, no 145 

mínimo, 2/3 dos membros do Conselho Universitário, o que significa hoje a obtenção de 146 

35 votos favoráveis. Em seguida, informou que, no Reitorado anterior, foi instituída 147 

Comissão Especial com a finalidade de elaborar proposta de Resolução Complementar 148 

dispondo sobre as progressões e promoções dos integrantes das Carreiras de Magistério 149 

Superior e de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na UFMG. Esclareceu, 150 

a seguir, que o então Reitor, quando formalizou a instituição da citada Comissão, solicitou 151 

que o atual Reitorado indicasse os nomes de seus membros integrantes, uma vez que a 152 

Universidade estava em período de transição para a atual gestão. Em seguida, anunciou 153 

que a citada Comissão Especial, presidida pelo Professor Jacyntho José Lins Brandão, foi 154 

integrada pelos seguintes docentes: a) Membros titulares: Selênio Rocha Silva, José 155 

Raimundo Maia Neto, Dulciene Maria Magalhães Queiroz, Maria José Campagnole dos 156 

Santos, Oscar Nassif de Mesquita e Lígia Maria Moreira Dumont.  b) Membros suplentes: 157 

Maria do Carmo de Freitas Veneroso, Estevam Barbosa de Las Casas, Eduardo Fleury 158 

Mortimer, Eduardo Alves Bambirra, Sérgio Costa Oliveira, Mário Jorge Dias Carneiro e 159 

Eduardo da Motta e Albuquerque. Informou, a seguir, ter sido o anteprojeto de Resolução 160 

Complementar  sobre a matéria, elaborado pela Comissão Especial, encaminhado às 161 

Unidades Acadêmicas e Especiais pelo Reitorado, que solicitou o empenho da Direção de 162 

cada Unidade, no sentido de divulgar a proposta junto à própria comunidade acadêmica e 163 

enviar sugestões à SODS, até 30 de maio de 2014, no endereço info@sods.ufmg.br, prazo 164 

posteriormente ampliado até 30 de junho de 2014, em atendimento a pedidos formulados 165 

por algumas Unidades. Explicou que, após o recebimento das contribuições pela Direção 166 

de cada Unidade, a citada Comissão Especial as sistematizou e consolidou no documento  167 
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distribuído a todos os Conselheiros, encaminhado mediante o Ofício do Gabinete do Reitor 168 

n
o
 541/2014, de 20 de agosto de 2014 (ANEXO E). Acrescentou que o documento 169 

resultante desse trabalho (ANEXO F) dispõe sobre as progressões e promoções dos 170 

integrantes das carreiras de magistério da Universidade Federal de Minas Gerais, 171 

contemplando: a) texto original do anteprojeto de Resolução Complementar elaborada pela 172 

Comissão Especial; b) sugestões recebidas das Unidades Acadêmicas e Especiais;                            173 

c) avaliação, pela Comissão Especial, das sugestões enviadas, as quais foram classificadas 174 

da seguinte forma: acolhimento total da sugestão, acolhimento parcial da sugestão e não 175 

acolhimento da sugestão. O Sr. Presidente, após prestar esclarecimentos sobre a elaboração 176 

e a estrutura do anteprojeto de Resolução, colocou a matéria em discussão inicial. Em 177 

seguida, pediu a autorização ao Plenário para convidar o Presidente da Comissão Especial, 178 

Professor Jacyntho José Lins Brandão, a participar da reunião, durante a discussão deste 179 

item da pauta, objetivando expor o assunto e prestar os esclarecimentos necessários. Após 180 

a anuência do Plenário, o citado docente passou a integrá-lo. Dando continuidade aos 181 

trabalhos, o Sr. Presidente passou a palavra ao Professor Jacyntho José Lins Brandão, o 182 

qual procedeu à exposição da matéria ao Colegiado. Seguiu-se longa discussão em Plenário. 183 

O convidado, após prestar os esclarecimentos solicitados pelos presentes, recebeu os 184 

agradecimentos do Sr. Presidente e se retirou do recinto. O Sr. Presidente agradeceu 185 

também aos demais membros da Comissão Especial o empenho e o trabalho realizado. Em 186 

seguida, não havendo manifestações, o Sr. Presidente submeteu o documento a votação em 187 

bloco, sem prejuízo de destaques, os quais serão discutidos e novamente submetidos a 188 

votação separadamente. O anteprojeto de Resolução Complementar sobre as progressões e 189 

promoções dos integrantes das carreiras de magistério da Universidade Federal de Minas 190 

Gerais foi unanimemente aprovado com 44 votos favoráveis. O Sr. Presidente, a seguir, 191 

declarou sessão permanente do Colegiado, até a deliberação final da matéria. Em seguida, 192 

o Sr. Presidente, após checar a intenção dos Conselheiros de apresentar destaques 193 

referentes a cada item do anteprojeto, solicitou que os enviem ao endereço eletrônico da 194 

SODS, por escrito e com a devida justificativa, até as 17 horas do dia 29/08/2014, 195 

objetivando facilitar a discussão e a votação do texto final da matéria, na próxima reunião 196 

do Colegiado, a ser realizada em 02 de setembro de 2014. Houve anuência do Plenário.            197 

O Sr. Presidente declarou que, antes do início da palavra livre, gostaria de anunciar a 198 

intenção do Reitorado de realizar algumas mudanças na logística adotada pela SODS, ao 199 

convocar os Conselheiros para as reuniões do Colegiado. Reportando-se à praxe atual de 200 

envio aos Conselheiros da pauta e de arquivos anexos com a documentação de cada item, 201 

através do correio eletrônico institucional, propôs que tais documentos passem a ser 202 

disponibilizados aos Conselheiros por meio da plataforma moodle, modalidade que 203 

possibilitará à SODS repassar-lhes o material das reuniões por meio de upload  dos 204 

arquivos eletrônicos, os quais poderão ser acessados pelos Conselheiros mediante 205 

download. Acrescentou que a nova modalidade proposta pelo Reitorado tem o propósito de 206 

utilizar os recursos tecnológicos atualmente disponíveis, para facilitar a execução de 207 

algumas das atividades realizadas pela equipe da SODS. Justificou a seguir sua proposta, 208 

citando, a título de exemplo, a dificuldade existente no envio de algumas convocações, em 209 
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função do elevado quantitativo de arquivos eletrônicos e da insuficiente capacidade de 210 

armazenamento de dados disponível no correio eletrônico institucional. Mencionou os 211 

benefícios que possivelmente a nova modalidade proporcionará à Secretaria, no 212 

assessoramento das reuniões do Colegiado, bem como a economia que será gerada com a 213 

redução dos custos envolvidos na logística de  envio das pautas das sessões do Conselho 214 

Universitário. Informou a seguir que será estabelecido um período de transição, para que 215 

os Conselheiros avaliem e testem a nova sistemática. PALAVRA LIVRE - O Professor 216 

Paulo da Terra Caldeira propôs voto de pesar à família da Professora Haydée Bittencourt,  217 

docente e ex-Diretora do Teatro Universitário da UFMG, ressaltando a  relevante 218 

contribuição que incansavelmente prestou à Universidade. O Plenário acolheu a proposta 219 

por unanimidade. O Professor João Valdir Alves de Souza comentou sobre a necessidade 220 

de discussão e aprimoramento das ações que vêm sendo realizadas pela UFMG quanto à 221 

destinação dos resíduos sólidos produzidos. Observou que, apesar de haver, em cada 222 

ambiente, recipientes adequados à coleta de diferentes tipos de resíduos, nem sempre os 223 

funcionários do serviço de limpeza da Instituição os mantêm de forma separada, ao 224 

recolhê-los para a devida destinação. O Sr. Presidente agradeceu a colaboração do 225 

Professor João Valdir Aves de Souza, observando que essa questão tem sido também 226 

objeto de consideração do Reitorado, com vistas a melhor adequar os procedimentos.                 227 

A seguir, mencionou algumas das ações que vêm sendo desenvolvidas na UFMG, no 228 

sentido de tratar adequadamente os resíduos orgânicos e inorgânicos gerados na 229 

Instituição, citando, a título de exemplo, os novos projetos a serem desenvolvidos, 230 

possivelmente em 2015, na Escola de Veterinária, no Instituto de Ciências Biológicas e na 231 

Faculdade de Farmácia, objetivando o tratamento de carcaças de animais e similares, com 232 

possibilidade de expansão de algumas ações para as demais Unidades. Acrescentou que, 233 

quanto ao tratamento dos resíduos inorgânicos, está em curso a preparação de uma 234 

proposta a ser apresentada a todos os Diretores, com vistas a expandir o trabalho que já 235 

vem sendo realizado pela UFMG nesse sentido. A Servidora Cristina del Papa informou 236 

que será homenageado hoje, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o servidor 237 

técnico-administrativo em educação Irani Campos, atualmente aposentado, o qual, no 238 

período da  ditadura militar, sofreu perseguições. Após comentar que o citado servidor 239 

retornou ao quadro de pessoal permanente da UFMG, não por decisão do Conselho 240 

Universitário, mas por  ação judicial, convidou os Conselheiros para participarem da 241 

solenidade comemorativa da posse da nova Diretoria Executiva Colegiada e do Conselho 242 

Fiscal do SINDIFES - Triênio 2014/2017, dia 29 de agosto de 2014, sexta-feira, a partir 243 

das 18 horas e trinta minutos, no Auditório da Reitoria da UFMG. Em seguida, não 244 

havendo outras manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 245 

sessão, da qual eu, Adalberto Hott Raminho, Coordenador em exercício da Secretaria dos 246 

Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que assino.  247 
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