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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2015 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se 3 

na 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 Krüguer (Vice-Diretor), pela Escola de Arquitetura; Cristiano 8 

Gurgel Bickel (Vice-Diretor) e Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-9 

Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), 10 

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

Lima Perez Garcia (representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula de Miranda 12 

Ribeiro (Diretora) e Cássio Maldonado Turra (representante), pela Faculdade de Ciências 13 

Econômicas; Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Diretor) e Marcelo de Oliveira Terra 14 

Cunha (representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Adalson de Oliveira Nascimento 15 

(Vice-Diretor) e Dalgiza Andrade de Oliveira (representante suplente), pela Escola de 16 

Ciência da Informação; Fernando Gonzaga Jayme (Diretor) e Alexandre Travessoni 17 

Gomes Trivisonno (representante), pela Faculdade de Direito; Juliane Corrêa (Diretora) e 18 

Ana 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; Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora) e 21 

Flávia Sampaio Latini Velásquez (representante), pela Escola de Enfermagem; Alessandro 22 

Fernandes Moreira (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; 23 

Leiliane Coelho André (Vice-Diretora) e Ana Paula Salles Moura Fernandes 24 

(representante), pela Faculdade de Farmácia; Fernando de Barros Filgueiras (Diretor) e 25 

Regina Horta Duarte (representante), pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 26 

Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer (representante), pelo 27 

Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gomez (Diretora) e Georg Otte 28 

(representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor), pela Faculdade 29 

de Medicina; Mônica Pedrosa de Pádua (Diretora) e Eduardo Campolina Vianna Loureiro 30 

(representante), pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo (Diretor) e Saul Martins de 31 

Paiva (representante), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima Santos (Diretor), 32 

pela Escola de Veterinária; Luciana de Gouvêa Viana, pelo Hospital das Clínicas; Márcio 33 

Fantini Miranda (Vice-Diretor), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Manoel 34 

Leonardo Wanderley Duarte Santos (representante), pela representação do corpo docente 35 

da área de Humanidades, e Marisa Cotta Mancini (representante suplente), pela 36 

representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; Servidores Cristina del Papa, 37 

Helder de Castro Bernardes Barbosa, Washington Silva de Oliveira (suplente), Domenico 38 

Romano Romani, José Francisco do Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela 39 

representação do corpo técnico-administrativo em educação. Justificou sua ausência à 40 

sessão o Conselheiro Manoel Otávio da Costa Rocha. Deixaram também de comparecer os 41 

Conselheiros  Altamiro Sérgio Mol Bessa, Afonso de Liguori Oliveira e Wagner Meira 42 
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Júnior. Estão vagas dez representações estudantis e uma do corpo técnico-administrativo 43 

em educação. EXPEDIENTE: Comunicações - Novos Conselheiros: a) O Professor Aziz 44 

Tuffi Saliba foi nomeado, em 24 de dezembro de 2014, para exercer o cargo de Vice-45 

Diretor da Faculdade de Direito da UFMG. b) A Congregação da Escola de Ciência da 46 

Informação, na reunião realizada em 16 de março de 2015, elegeu, como representantes da 47 

Unidade no Conselho Universitário, as Professoras Cíntia de Azevedo Lourenço (efetiva) e 48 

Dalgiza Andrade Oliveira (suplente). c) A Congregação da Escola de Engenharia, na 49 

reunião realizada em 13 de março de 2015, elegeu, como representantes da Unidade no 50 

Conselho Universitário, os Professores Danilo Amaral (efetivo) e Carlos Barreira Martinez 51 

(suplente), para cumprirem mandato a partir de 23 de março de 2015. O Sr. Presidente deu 52 

boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - Foi distribuída aos Conselheiros, em versão 53 

eletrônica, a ata da reunião do Colegiado realizada em 16 de dezembro de 2014. O 54 

documento foi aprovado pelo Plenário, com o acréscimo (em itálico) ao final da 55 

manifestação do Professor Cícero Murta Diniz Starling, registrada na citada ata, no trecho 56 

compreendido entre as linhas 259 e 262, cujo teor passou a ser o seguinte: “[...] considerou 57 

não estar claro na referida Resolução, a quem cabe a competência de estipular, nas faixas 58 

de pontuação, o valor de pontos a ser atribuído a cada quesito da Prova de Títulos, 59 

julgando pertinente que seja explicitado se tal atribuição cabe à Congregação ou à 60 

Comissão Avaliadora. Acrescentou que a Direção da Escola de Engenharia encaminhou à 61 

Procuradoria Jurídica da Universidade uma consulta sobre a questão”. Foram apuradas 62 

três abstenções na votação. Informes - O Sr. Presidente ratificou a informação 63 

encaminhada aos Dirigentes da Universidade pela Chefia do Gabinete do Reitor, por meio 64 

de mensagem eletrônica, de que deve ser desconsiderado o e-mail da Diretoria do 65 

Departamento de Manutenção e Operação da Infraestrutura-DEMAI enviado às Diretorias 66 

dos Órgãos e Unidades, em 23 de março de 2015, relativo ao planejamento e à execução 67 

dos serviços de manutenção. Destacou que a maneira como o DEMAI atenderá às 68 

Unidades, no que diz respeito à manutenção, será decidida em comum acordo com os 69 

Diretores, que estão cientes da atual situação orçamentário-financeira da Universidade, e 70 

comentou que a matéria será oportunamente apreciada pelo Conselho de Diretores. A 71 

seguir, o Sr. Presidente reiterou a informação, já conhecida por todos, de que a UFMG 72 

encerrou o exercício de 2014 sem receber o repasse da ordem de R$ 30 milhões, previstos 73 

em seu orçamento, obrigando a tomada de medidas emergenciais, tais como a suspensão 74 

do pagamento de contas de água e luz e redução dos postos de trabalho relativos a 75 

empresas terceirizadas de segurança, portaria e limpeza. Salientou que não houve 76 

suspensão ou cortes em projetos acadêmicos e bolsas, os quais foram mantidos, apesar do 77 

cenário adverso, além de ter sido empreendido esforço, no planejamento de 2015, para 78 

ampliação de alguns projetos acadêmicos que envolvem a formação do alunado, nas 79 

dimensões de ensino, pesquisa e extensão. O Sr. Presidente destacou a seguir que, além do 80 

contingenciamento de recursos relativos a 2014, foi publicado, em 07 de janeiro de 2015, o 81 

Decreto n
o
 8.389, que restringiu a 1/18 (um dezoito avos) do total do orçamento, em 82 

caráter provisório, até a aprovação do Projeto da Lei Orçamentária para 2015, a 83 

disponibilidade para a execução orçamentária mensal em todos os órgãos e entidades 84 
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ligados ao Poder Executivo federal, incluída a UFMG. Observou que a imposição, que 85 

representa um contingenciamento de 33% do orçamento previsto para 2015, duraria até a 86 

aprovação do Projeto de Lei Orçamentária; no entanto, perdura até o momento, apesar da 87 

aprovação da citada Lei dia 17 de março de 2015. Em seguida, comentou ter sido 88 

divulgada, na semana passada, a informação de que o Ministério da Educação passaria a 89 

pagar, às IFES, a partir do mês de março, 1/12 (um doze avos) do orçamento total, mas tal 90 

repasse não ocorreu, até o momento. Finalizando seus informes, o Sr. Presidente comentou 91 

que irá hoje a noite a Brasília, como tem feito semanalmente, com a finalidade de reforçar 92 

junto ao MEC a premência da situação que a UFMG vem enfrentando e fazer gestões para 93 

que seja resolvida. c) A Conselheira Cristina del Papa informou que será realizada em 16 94 

de abril de 2015 Assembleia dos servidores técnico-administrativos em educação da 95 

UFMG, promovida pelo SINDIFES, durante a qual serão indicados os delegados que 96 

representarão o segmento no XXII Congresso Nacional da Federação de Sindicatos de 97 

Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras-FASUBRA (CONFASUBRA), 98 

em Poços de Caldas, no período de 04 a 08 de maio de 2015, ocasião em que serão eleitos 99 

os novos dirigentes da FASUBRA. Solicitou aos dirigentes da Universidade que autorizem 100 

a liberação dos servidores indicados como delegados da UFMG, para participarem do 101 

referido Congresso. O Sr. Presidente indicou o acolhimento do pedido de liberação e o 102 

encaminhamento de eventuais dificuldades à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, 103 

objetivando viabilizar tal participação. ORDEM DO DIA - 1. Apresentação de proposta 104 

de criação do Comitê Assessor de Gestão dos Campi da UFMG - Foi distribuído aos 105 

Conselheiros documento contendo a proposta de criação do CAGC, formulada pela 106 

Administração Central da Universidade, bem como uma exposição de motivos (ANEXO 107 

A). O Sr. Presidente discorreu em linhas gerais sobre o tema e, a seguir, submeteu o 108 

assunto à consideração do Plenário. Foram apresentadas, entre outras, as seguintes 109 

sugestões de alteração da minuta de Portaria, objetivando o aperfeiçoamento da proposta: 110 

1) Artigo 2
o
: Assessorar o Reitor na formulação e proposição, para aprovação pelo 111 

Conselho Universitário, das políticas da UFMG referentes a acessibilidade, 112 

sustentabilidade, mobilidade, segurança e serviços oferecidos à comunidade em seus 113 

campi. Sugestões: a) unificação das temáticas “acessibilidade” e “mobilidade”, por se 114 

tratar de políticas da mesma natureza; b) inserção do tema “urbanidade”. 2) Artigo 3
o
: 115 

Sugestões: a) substituição da denominação “Coordenador” por “Prefeito”, no Inciso I: O 116 

CAGC será composto por 10 (dez) membros nomeados por Portaria do Reitor: I - Um 117 

Coordenador; b) inserção de parágrafo, prevendo a nomeação de membros suplentes; c) 118 

alteração do teor do Parágrafo único: O Vice-Coordenador do CAGC será escolhido pelo 119 

Coordenador do Órgão entre os demais membros do Comitê - Sugestão: indicação do 120 

Coordenador e do Vice-Coordenador do Órgão pelo Reitor; 3) Artigo 5
o
: Qualquer 121 

encaminhamento ao Reitor deverá ser aprovado pela maioria absoluta dos membros do 122 

CAGC - Sugestão: dispensa da obrigatoriedade de aprovação de matérias por maioria 123 

absoluta de votos dos membros do Comitê, por se tratar de órgão assessor do Reitor, ao 124 

qual compete apontar alternativas e ponderações, seja ao Reitor, seja ao Conselho 125 

Universitário, a respeito de temas afetos às suas atribuições. O Sr. Presidente agradeceu as 126 
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sugestões apresentadas, observando que serão avaliadas, com vistas a serem incorporadas à 127 

proposta. 2. Recurso contra decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 128 

interesse de Reynaldo Maia Muniz (aprovado pela Congregação da Faculdade de 129 

Ciências Econômicas), de deferir o recurso do Professor Cláudio Gontijo, referente à 130 

sua avaliação de desempenho para fim de Progressão Vertical para a Classe de 131 

Professor Associado (Processo 23072.029217/2013-86) - Foi distribuído aos Conselheiros 132 

o Parecer n
o
 02/2014 da Comissão de Recursos (ANEXO B). O Sr. Presidente comentou 133 

que, após detida análise da matéria, concluiu que não houve ilegalidade na decisão tomada 134 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE, razão pela qual solicitou a anuência 135 

do Plenário à retirada da matéria da pauta da reunião, por ter havido equívoco no 136 

encaminhamento do recurso ao Conselho Universitário, contra a decisão do CEPE, 137 

somente possível no caso de arguição de ilegalidade. Após agradecer aos membros da 138 

Comissão de Recursos a análise e emissão de parecer, declarou que acolherá a decisão do 139 

CEPE e explicará o equívoco à Diretoria da Faculdade de Ciências Econômicas, 140 

objetivando o adequado encaminhamento da matéria. 3. Proposta de Resolução que 141 

estabelece novo valor de taxa de inscrição para protocolos de pedidos de 142 

reconhecimento de diplomas de Pós-Graduação obtidos em instituições estrangeiras - 143 

Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 02/2015 da Comissão de Legislação 144 

(ANEXO C). O Sr. Presidente passou a palavra à Relatora da matéria, Professora Kátia 145 

Lúcia Moreira Lemos, que apresentou o assunto ao Plenário e destacou que a Resolução 146 

Complementar do CEPE n
o
 01/2007, de 08/11/2007, estabelece as normas para o 147 

reconhecimento de títulos de Pós-Graduação. Após breves considerações, o Sr. Presidente 148 

submeteu a votação o Parecer n
o
 02/2015 da Comissão de Legislação, favorável à 149 

aprovação da proposta de Resolução que estabelece o novo valor da taxa de inscrição para 150 

protocolo de pedidos de reconhecimento de diplomas de Pós-Graduação obtidos em 151 

instituições estrangeiras. O documento foi aprovado, apurando-se na votação um voto 152 

contrário. Foi gerada a Resolução n
o
 01/2015 (ANEXO D). 4. Redistribuição do cargo de 153 

Professor ocupado pelo servidor docente Antônio Teixeira de Matos, da Universidade 154 

Federal de Viçosa-UFV para o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental 155 

da Escola de Engenharia da UFMG (Processo n
o
 23072.045834/2014-18) - Foi 156 

distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 05/2015 da Comissão de Legislação (ANEXO 157 

E). O Sr. Presidente passou a palavra à Relatora da matéria, Professora Maria Márcia 158 

Magela Machado, que expôs o assunto ao Plenário. Após breves considerações, com a 159 

anuência do Plenário, o Sr. Presidente colocou em votação o Parecer n
o
 05/2015 da 160 

Comissão de Legislação, cujo voto é favorável à aprovação da redistribuição. O documento 161 

foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 5. Processo Administrativo Disciplinar 162 

instaurado com a finalidade de apurar suposto ato incompatível com a dignidade 163 

universitária, praticado pelo discente Pablo Torres Lage (Processo 164 

n
o
 23072.039322/2014-40) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n

o
 03/2015 da 165 

Comissão de Legislação (ANEXO F). O Sr. Presidente passou a palavra ao Relator da 166 

matéria, Professor Evandro Neves Abdo, que apresentou o assunto ao Plenário. Após a 167 

discussão da matéria, o Sr. Presidente submeteu a votação, separadamente, cada item do 168 
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voto do Parecer n
o
 03/2015 da Comissão de Legislação: 1) pelo desligamento do aluno 169 

Pablo Torres Lage da UFMG, por prática de atos incompatíveis com a dignidade 170 

universitária, infringindo o que dispõe o art. 193, inciso III, alínea “c” do Regimento 171 

Geral da Universidade, publicado no Diário Oficial da União em 30 de julho de 1990 - 172 

aprovação do Plenário, apurando-se na votação trinta e dois votos a favor, dez contra e três 173 

abstenções, tendo o Professor Tarcizo Afonso Nunes declarado sua abstenção na votação, 174 

por ser o Diretor da Faculdade de Medicina; 2) pelo encaminhamento dos autos ao 175 

Ministério Público Federal - aprovação unânime do Plenário. 6. Processo Administrativo 176 

Disciplinar instaurado para apurar eventual prática de irregularidade na execução de 177 

tese de doutorado de Adriana Duarte Nadaes (Processo n
o
 23072.026683/2011-48) - Foi 178 

distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 04/2015 da Comissão de Legislação (ANEXO 179 

G), elaborado pelo Professor Fernando Gonzaga Jayme, a quem o Sr. Presidente passou a 180 

palavra, para detalhamento do assunto. Não havendo manifestações, após obter a anuência 181 

do Plenário, o Sr. Presidente colocou em votação o Parecer n
o
 04/2015 da Comissão de 182 

Legislação, que conclui pela exclusão de Adriana Duarte Nadaes do Programa de Pós-183 

Graduação da Escola de Ciência da Informação. O documento foi aprovado, apurando-se 184 

na votação quarenta e três votos a favor e um contra. 7. Relatório Final, datado de julho 185 

de 2013, elaborado pela Comissão Especial incumbida de apresentar estudo sobre a 186 

viabilidade de implantação, na UFMG, da jornada semanal de 30 (trinta) horas de 187 

trabalho - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 01/2015 da Comissão de 188 

Legislação (ANEXO H). O Sr. Presidente solicitou a anuência do Plenário ao atendimento 189 

a pedido que lhe foi apresentado pela representação dos servidores técnico-administrativos 190 

em educação, no sentido de que participem da presente sessão, com direito a voz, mas não 191 

a voto, os seguintes Servidores Técnico-Administrativos em Educação: Guilherme Ribas 192 

de Aguiar, suplente da Conselheira Cristina del Papa, e Everlainy Oliveira Cangussu, 193 

suplente de Reinaldo Trindade Proença, que deixou a UFMG em 19 de agosto de 2014, 194 

cuja vaga não está preenchida, mas já foi disponibilizada, mediante Edital para eleição em 195 

28 e 29 de abril de 2015. Não havendo objeções do Plenário, os mencionados Servidores 196 

passaram a integrá-lo. A seguir, o Sr. Presidente passou a palavra ao Relator da matéria, 197 

Professor Evandro Neves Abdo, que expôs o tema aos Conselheiros. O Sr. Presidente 198 

agradeceu aos membros da Comissão Especial e da Comissão de Legislação pela 199 

colaboração prestada. O Servidor Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro 200 

Bernardes Barbosa destacou que se absteve na votação do Parecer sobre a matéria, no 201 

âmbito da Comissão de Legislação, porque, além de ser favorável à adoção pela UFMG do 202 

regime de trinta horas semanais de trabalho para os servidores técnico-administrativos em 203 

educação, considerou que o citado Parecer enfatizou aspectos impeditivos à implantação da 204 

referida jornada de trabalho, com base em normas infralegais, tais como notas técnicas, 205 

relatórios e pareceres, cujo teor extrapola os dispositivos do Decreto n
o
 1.590/1995, de 10 206 

de agosto de 1995, sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública 207 

direta, das autarquias e das fundações públicas federais. A seguir, o Sr. Presidente 208 

submeteu o assunto à consideração do Plenário. Após discussões, o Sr. Presidente ressaltou 209 

a importância de não ocorrerem decisões isoladas e defendeu a tomada de decisão única, 210 
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homogênea e aplicável a toda a UFMG, com base em diretrizes gerais relativas à adoção 211 

ou não da jornada de trabalho de trinta horas semanais. A seguir, após observar o adiantado 212 

da hora e a previsão do término da reunião às 18 (dezoito) horas, consultou o Plenário 213 

sobre as alternativas de continuidade das discussões e deliberação sobre a matéria até as 214 

18h30min, ou de suspensão do debate e retomada da apreciação do assunto em outra 215 

reunião. O Plenário decidiu pela continuidade da sessão, apurando-se na votação vinte e 216 

seis votos favoráveis e quinze a favor da suspensão do debate. O Sr. Presidente deu 217 

continuidade às discussões e, após manifestações do Plenário, propôs a aprovação das 218 

recomendações contidas no Parecer da Comissão de Legislação, quais sejam: a) ter 219 

cuidado para que setores idênticos não sejam tratados de maneira diferente nos diversos 220 

Unidades/Setores/Órgãos da Universidade, sem que haja uma justificativa real. A não 221 

observância causará fatalmente desconforto e insatisfação. b) identificar quais os setores 222 

na Universidade realmente se enquadram na exceção e que, portanto, possam ser 223 

considerados como casos bem específicos, como manda os pareceres dos órgãos 224 

competentes. A flexibilização não pode ser encarada como uma meta a ser atingida, mas 225 

como uma resposta a necessidades institucionais. c) A implantação do regime de exceção 226 

não poderá ser uma decisão da direção das Unidades/Órgãos/Setores, uma vez que a 227 

responsabilidade legal é da Reitoria. É fundamental que seja implantada uma política 228 

institucional e não setorial. d) A flexibilização não poderá ser implantada considerando a 229 

mão de obra terceirizada. e) A flexibilização não poderá ocorrer em função de uma 230 

alteração de funcionamento sem que se considere a real necessidade, tendo em vista que a 231 

maioria dos setores administrativos da UFMG nunca trabalhou em regimes de turnos 232 

contínuos e que esse fato não caracterizou prejuízos ao serviço. Mais uma vez, ressalto 233 

que a flexibilização deve advir da necessidade do serviço e não do desejo do servidor. f) A 234 

implantação da jornada de 30 horas semanais de trabalho não poderá causar prejuízo ao 235 

atendimento/funcionamento, em função da redução do número de funcionários no setor. O 236 

Sr. Presidente propôs ainda a criação de comissão especial integrada por dois 237 

representantes do corpo docente e dois do corpo técnico-administrativo em educação, com 238 

apoio logístico da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, objetivando analisar os aspectos 239 

relativos à implantação da jornada reduzida de trabalho, considerando as recomendações 240 

do Parecer n
o
 01/2015 da Comissão de Legislação, e apresentar ao Conselho Universitário 241 

propostas de diretrizes gerais para o estabelecimento de uma política para toda a UFMG. O 242 

Sr. Presidente acolheu sugestão de ampliação de dois para três, do número de 243 

representantes dos segmentos docente e técnico-administrativo em educação, que 244 

integrarão a citada comissão. Após a anuência do Plenário, o Sr. Presidente submeteu a 245 

votação o Parecer da n
o
 01/2015 da Comissão de Legislação, que foi aprovado por 246 

unanimidade. A seguir, colocou em votação sua proposta de criação de comissão especial 247 

integrada pelos Professores Evandro Neves Abdo, Alexandre Travessoni Gomes 248 

Trivisonno e Juliane Corrêa, além de três membros do corpo técnico-administrativo em 249 

educação, a serem indicados pela representação do segmento no Conselho Universitário. O 250 

Plenário aprovou a proposta por unanimidade. PALAVRA LIVRE - O Sr. Presidente 251 

propôs voto de pesar à família do Professor Selênio Rocha Silva, Professor Titular do 252 
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Departamento de Engenharia Elétrica e representante da Escola de Engenharia no 253 

Conselho Universitário, falecido em 19 de dezembro de 2015. Ressaltou o compromisso, a 254 

seriedade e a correção do Professor Selênio Rocha Silva, como docente e como 255 

pesquisador da UFMG, onde ingressou em julho de 1982, e destacou sua atuação na 256 

coordenação de Colegiados de Curso de Graduação e de Pós-Graduação, bem como na 257 

Comissão de Ética da UFMG. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Plenário. O 258 

Servidor Técnico-Administrativo em Educação Helder de Castro Bernardes Barbosa 259 

considerou ser onerosa a substituição de mão de obra pela UFMG, mediante a contratação 260 

de serviços prestados por empresas terceirizadas, além de constituir um problema para a 261 

Universidade. Relatou que uma empresa prestadora de serviços para o Instituto de Ciências 262 

Agrárias faliu, e a UFMG foi condenada solidariamente, devendo ser chamada à 263 

responsabilidade de efetuar o pagamento das dívidas. A seguir, não havendo outras 264 

manifestações, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual 265 

eu, Consuelo Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação 266 

Superior, lavrei a presente ata, que assino. 267 


