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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2015 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quinze, 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 9 

Magali Melleu Sehn (representante), pela Escola de Belas-Artes; Hélder dos Anjos 10 

Augusto (Vice-Diretor) e Maximiliano Soares Pinto (representante), pelo Instituto de 11 

Ciências Agrárias; Andréa Mara Macedo (Diretora) e Maria Elena de Lima Perez Garcia 12 

(representante), pelo Instituto de Ciências Biológicas; Paula de Miranda Ribeiro (Diretora) 13 

e Cássio Maldonado Turra (representante), pela Faculdade de Ciências Econômicas; 14 

Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Diretor) e José Marcos Silva Nogueira 15 

(representante), pelo Instituto de Ciências Exatas; Carlos Alberto Ávila Araújo (Diretor) e 16 

Dalgiza Andrade de Oliveira (representante suplente), pela Escola de Ciência da 17 

Informação; Fernando Gonzaga Jayme (Diretor), pela Faculdade de Direito; Juliane Corrêa 18 

(Diretora), pela Faculdade de Educação; Kátia Lúcia Moreira Lemos (representante), pela 19 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Eliane Marina Palhares 20 

Guimarães (Diretora), pela Escola de Enfermagem; Cícero Murta Diniz Starling (Vice-21 

Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; Gerson Antônio 22 

Pianetti (Diretor) e Ana Paula Salles Moura Fernandes (representante), pela Faculdade de 23 

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; Graciela Inés Ravetti  de Gomez (Diretora), 26 

pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor), pela Faculdade de Medicina; 27 

Mônica Pedrosa de Pádua (Diretora), pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo 28 

(Diretor) e Saul Martins de Paiva (representante), pela Faculdade de Odontologia; Renato 29 

de Lima Santos (Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de 30 

Veterinária; Luciana de Gouvêa Viana, pelo Hospital das Clínicas; Tânia Margarida Lima 31 

Costa (Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; Flávia Pereira Xavier 32 

(suplente), pela representação do corpo docente da área de Humanidades; Marisa Cotta 33 

Mancini (suplente), pela representação do corpo docente da área de Ciências da Vida; 34 

Wagner Meira Júnior, pela representação do corpo docente da área de Ciências da 35 

Natureza; Servidores Cristina del Papa, Helder de Castro Bernardes Barbosa, Swraide 36 

Salgado Agripino, Rejani Aparecida de Andrade Silva, José Francisco do Nascimento e 37 

Guilherme Fátima de Faria, pela representação do corpo técnico-administrativo em 38 

educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros Alexandre Travessoni 39 

Gomes Trivissonno, Sérgio Teixeira da Fonseca, Georg Otte, Manoel Otávio da Costa 40 
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Rocha e Eduardo Campolina Vianna Loureiro. Deixaram também de comparecer os 41 

Conselheiros Flávia Sampaio Latini Velásquez, Domenico Romano Romani e Regina 42 

Horta Duarte. Estão vagas uma representação da Faculdade de Educação e as dez 43 

representações estudantis, tendo participado da sessão como convidados, com direito a   44 

voz, mas não a voto, os seguintes Universitários Vítor Lucas de Faria Pessoa; Talita 45 

Oliveira Almeida; Izabella Lourença Amorim Romualdo; Gabriel Corrêa Veríssimo e 46 

Nathalia Ferreira Guimarães. Havendo quorum regulamentar, o Sr. Presidente 47 

cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os trabalhos. EXPEDIENTE: 48 

Comunicações: a) A Congregação do Instituto de Ciências Exatas, na reunião realizada 49 

em 27 de maio de 2015, elegeu como representantes da Unidade no Conselho Universitário 50 

os Professores José Marcos Silva Nogueira (efetivo) e Carlos Henrique Monken (suplente). 51 

O Sr. Presidente deu boas-vindas aos novos Conselheiros. Ata - Foi distribuída, em versão 52 

eletrônica, a ata da reunião do Colegiado realizada em 26 de maio de 2015. O documento 53 

foi aprovado pelo Plenário. Informes - O Sr. Presidente prestou as seguintes informações: 54 

a) Em 11 de junho de 2015, durante reunião de que participou, na sede da ANDIFES, em 55 

Brasília, juntamente com o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento, Professor 56 

Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira, com a presença de Reitores de várias IFES e da 57 

equipe do MEC, o Secretário Executivo do Ministério da Educação procedeu a explanação 58 

sobre o contingenciamento dos limites orçamentários das Universidades em 2015. Relatou 59 

ter sido informada às IFES a redução, em média, de 10% na verba de Custeio e de 50% na 60 

de Capital (investimentos), tendo sido preservada a dotação para o pagamento de pessoal e  61 

de benefícios, além dos recursos destinados à assistência estudantil, aos hospitais e à 62 

residência médica. Acrescentou que ficou decidido, na ocasião, que a SESU/MEC 63 

promoverá reuniões com as IFES, separadamente, para acertar o valor da redução, variável 64 

entre as Instituições. b) Foi distribuído aos Conselheiros, para conhecimento, o Ofício 65 

DEC 096/2015, de 25/05/2015, do SINDIFES (ANEXO A), informando ao Reitor a adesão 66 

dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFMG à greve nacional da 67 

categoria, iniciada em 28 de maio de 2015, bem como a pauta de reivindicações. A seguir, 68 

comentou que os Diretores das Unidades serão convidados a participar de reunião com o 69 

Reitorado, no próximo dia 18, para discutir os cortes no orçamento da UFMG, além de 70 

aspectos relativos à referida greve. A Servidora Técnico-Administrativa em Educação 71 

Cristina del Papa solicitou a emissão, pelo Conselho Universitário, de moção de apoio ao 72 

movimento do corpo Técnico-Administrativo em Educação da UFMG, o qual, além de ser 73 

contrário aos cortes no orçamento da área de Educação, reivindica, entre outros aspectos, 74 

reajuste salarial de 27,3%, correspondente à inflação ocorrida no período de 2011 a 2016. 75 

Acrescentou que estão disponíveis na página do SINDIFES, na Internet, orientações 76 

relativas aos serviços essenciais na UFMG. O Sr. Presidente ponderou favoravelmente à 77 

apreciação do citado pedido de moção, ao término da apreciação dos itens da pauta da 78 

presente sessão. Não houve objeções do Plenário. A seguir, o Sr. Presidente informou que 79 
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está pendente a situação da representação do corpo discente nos órgãos colegiados 80 

superiores da Universidade, uma vez que não houve o registro civil, em cartório, da ata de 81 

posse da nova diretoria, escolhida nas eleições realizadas em 29 e 30 de abril de 2015, 82 

condição prevista no Regimento Geral da UFMG, para que a Entidade possa indicar os 83 

representantes estudantis no Conselho Universitário. Submeteu, em seguida, à apreciação 84 

dos Conselheiros a participação dos seguintes discentes na presente sessão, com direito a 85 

voz, mas não a voto: Universitários Vítor Lucas de Faria Pessoa; Talita Oliveira Almeida; 86 

Izabella Lourença Amorim Romualdo; Gabriel Corrêa Veríssimo e Nathalia Ferreira 87 

Guimarães. Não havendo objeções do Plenário, os citados discentes passaram a integrá-lo, 88 

como convidados. ORDEM DO DIA - 1. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-89 

FUNDEP - Regime de urgência - 1.1 Atendimento às exigências para a celebração e 90 

renovação de contratos com a UFMG - Foram distribuídos aos Conselheiros, em versão 91 

eletrônica, a Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/2004, de 18 de novembro de 2004, 92 

que estabelece normas gerais para a contratação de fundações de apoio no âmbito da 93 

UFMG, e o Decreto n
o
 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as relações 94 

entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as 95 

fundações de apoio. O Sr. Presidente esclareceu que o regime de urgência para a matéria, 96 

registrado na circular de convocação para a presente reunião, justifica-se pela necessidade 97 

de que a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP instrua seu pedido de 98 

recredenciamento junto aos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, 99 

uma vez que expira este ano a validade de sua autorização bianual para atuar como 100 

fundação de apoio da UFMG. A seguir, após informar que foi distribuído aos Conselheiros 101 

o Parecer n
o
 02/2015 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO B), passou a palavra à 102 

Relatora da matéria, Professora Eliane Marina Palhares Guimarães, que expôs o assunto 103 

aos Conselheiros. Após breves considerações, o Sr. Presidente, com a aquiescência do 104 

Plenário, submeteu a votação o Parecer n
o
 02/2015 da Comissão de Orçamento e Contas, 105 

cujo voto manifesta prévia concordância com os seguintes aspectos: a) o pedido de 106 

renovação do registro e do credenciamento da FUNDEP junto aos Ministérios da Educação 107 

e da Ciência, Tecnologia e Inovação, como Fundação de Apoio da UFMG, por ter atendido 108 

às exigências estabelecidas tanto na Resolução do Conselho Universitário n
o
 10/2004, de 109 

18 de novembro de 2004, que estabelece as normas gerais para a contratação de Fundação 110 

de Apoio no âmbito da UFMG, quanto na legislação federal vigente (Lei n
o
 8.958, de 20 de 111 

dezembro de 1994; Decreto n
o
 7.423, de 31 de dezembro de 2010, e Portaria 112 

Interministerial n
o
 191, de 13 de março de 2012); b) a ratificação do Relatório Anual de 113 

Gestão da FUNDEP, referente ao exercício de 2014, aprovado por seu Conselho Curador 114 

em 20 de março de 2015, acompanhado das demonstrações contábeis do último exercício 115 

fiscal e de parecer de auditoria independente, atestando a regularidade financeira e 116 

patrimonial da entidade. O referido Parecer foi aprovado por unanimidade. 1.2. Avaliação 117 

Bianual de Desempenho - O Sr. Presidente informou que foi distribuído aos Conselheiros 118 
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o Parecer n
o
 03/2015 da Comissão de Orçamento e Contas (ANEXO C), acompanhado da 119 

Avaliação Bianual de Desempenho da FUNDEP (ANEXO D). A seguir, passou a palavra 120 

ao Presidente da Comissão de Orçamento e Contas, Professor Renato de Lima Santos, que 121 

apresentou o assunto ao Plenário. Após breves considerações, o Sr. Presidente submeteu a 122 

votação o Parecer n
o
 03/2015 da Comissão de Orçamento e Contas, que conclui pela 123 

aprovação da Avaliação Bianual de Desempenho da Fundação de Desenvolvimento da 124 

Pesquisa-FUNDEP. O Plenário aprovou unanimemente o referido Parecer. Em seguida, o 125 

Presidente da Comissão de Orçamento e Contas, Professor Renato de Lima Santos, após 126 

observar que o Decreto n
o
 7423, de 31 de dezembro de 2010, dispõe que a avaliação de 127 

desempenho de cada fundação de apoio deve ser aprovada pelo órgão colegiado superior 128 

da instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos, demonstrando os 129 

ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração das 130 

fundações de apoio, apresentou a sugestão, formulada pelos membros da Comissão de 131 

Orçamento e Contas ao Conselho Universitário, no sentido de que o Colegiado defina os 132 

indicadores e parâmetros para a próxima avaliação bianual das fundações da apoio, no 133 

âmbito da UFMG. Esclareceu que a Comissão, embora louve a iniciativa de elaboração do 134 

formulário com quesitos de avaliação pela Pró-Reitoria de Planejamento e 135 

Desenvolvimento-PROPLAN, julga importante que o documento seja aprimorado e que 136 

sejam ouvidas as fundações de apoio da Universidade e a citada Pró-Reitoria, no processo 137 

de construção da proposta de indicadores e parâmetros de avaliação. O Sr. Presidente 138 

propôs que a Comissão de Orçamento e Contas, sem prejuízo de outras contribuições, com 139 

base no documento produzido pela PROPLAN, caso julgue apropriado, e ouvidas as 140 

fundações de apoio da Universidade, elabore uma proposta sobre a matéria, a ser 141 

oportunamente submetida à apreciação e deliberação do Conselho Universitário. Houve 142 

anuência do Plenário. Em seguida, o Sr. Presidente, após comentar que o pedido de 143 

recredenciamento das fundações deve ser instruído mediante vários documentos, entre os 144 

quais a ata da reunião do colegiado superior da Instituição apoiada, manifestando prévia 145 

concordância com o registro e o credenciamento da entidade como fundação de apoio, 146 

informou que, como de praxe, foi distribuída a todos uma minuta do extrato do primeiro 147 

item da ata da presente reunião, referente à mencionada aprovação. Explicou que será 148 

providenciada a adequação do documento quanto ao registro das presenças e dos resultados 149 

das votações e será anexada a lista de comparecimentos, assinada por todos os presentes. 150 

Consultou a seguir o Plenário quanto a alguma eventual observação sobre o teor da minuta 151 

distribuída. Não havendo manifestações, submeteu a votação o extrato de ata, que foi 152 

aprovado pelo Plenário. Houve uma abstenção. 2. Proposta de Resolução sobre o uso do 153 

nome social no âmbito da UFMG - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 13/2015 154 

da Comissão de Legislação (ANEXO E). O Sr. Presidente solicitou a autorização dos 155 

Conselheiros para convidar a participar da apreciação deste item da pauta e prestar 156 

esclarecimentos o Professor Marco Aurélio Máximo Prado, Presidente da Comissão 157 
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Especial instituída mediante a Portaria do Reitor n
o
 131, de 21 de julho de 2014, com a 158 

finalidade de proceder a estudo e elaborar proposta de Resolução sobre a matéria. Não 159 

havendo objeção do Plenário, o referido docente passou a integrá-lo. A seguir, o Sr. 160 

Presidente passou a palavra ao Relator da matéria, Professor Evandro Neves Abdo, que 161 

apresentou o assunto, ressaltando que a Comissão de Legislação entende que o direito ao 162 

uso do nome social, em documentos não oficiais da UFMG, deve ser estendido a todos os 163 

membros da comunidade universitária e a candidatos inscritos nos concursos públicos 164 

organizados pela Instituição, os quais, por alguma razão, não se identifiquem com o 165 

próprio nome civil. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao Professor Marco 166 

Aurélio Máximo Prado, que, após discorrer sobre o trabalho realizado pela Comissão 167 

Especial, explicitado no relatório produzido (ANEXO F), ponderou no sentido de que, 168 

muitas vezes, ao se generalizar um direito, estendendo-o a todos, corre-se o risco de anular 169 

direitos específicos, deixando de reconhecer a vulnerabilidade de determinado grupo de 170 

pessoas, cujo registro civil não reflete sua identidade de gênero, razão pela qual defendeu o 171 

texto original da proposta de resolução. O Universitário Gabriel Corrêa Veríssimo 172 

informou que o Diretório Central dos Estudantes (Gestão Virada) emitiu nota em defesa de 173 

uma política afirmativa para a inclusão e a democratização da Universidade, cuja cópia foi 174 

distribuída hoje aos Conselheiros. Solicitou o registro em ata do teor do citado documento 175 

(ANEXO G) e ressaltou que o DCE manifesta-se a favor da proposta de Resolução que 176 

normatiza o uso do nome social para travestis e transexuais na UFMG. Após a fase de 177 

esclarecimentos e discussão em Plenário, durante a qual houve manifestações favoráveis 178 

tanto à redação original da proposta de Resolução produzida pela Comissão Especial 179 

quanto ao teor modificado pela Comissão de Legislação, o Sr. Presidente agradeceu a 180 

colaboração do Professor Marco Aurélio Máximo Prado, que se retirou do recinto. A 181 

seguir, o Sr. Presidente sugeriu a votação em bloco da proposta, sem prejuízo de destaques; 182 

contudo, a Professora Andréa Mara Macedo solicitou vistas da documentação. A Vice-183 

Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, esclareceu que a Reitoria instituiu a 184 

Comissão Especial elaboradora da proposta de Resolução sobre o uso do nome social na 185 

UFMG, em atendimento à Portaria n
o
 1612 do Ministério da Educação, de 18 de novembro 186 

de 2011, cujo teor assegura às pessoas transexuais e travestis, mediante requerimento, o 187 

direito à escolha de tratamento nominal nos atos e procedimentos promovidos no âmbito 188 

do MEC, abrangendo os agentes públicos do Ministério da Educação. Acrescentou que a 189 

citada Portaria estabelece que cabe às autarquias vinculadas ao Ministério a 190 

regulamentação da matéria, em sua esfera de competência. Acrescentou que tem havido 191 

também demanda do uso do nome social por alunos da UFMG, junto ao Departamento de 192 

Registro e Controle Acadêmico-DRCA. 3. Proposta de alteração do Estatuto da 193 

Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia-FEPMVZ, com 194 

denominação modificada para Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão-195 

FEPE - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 15/2015 da Comissão de Legislação 196 
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(ANEXO H). O Sr. Presidente passou a palavra ao Relator da matéria, Professor Fernando 197 

Gonzaga Jayme, que apresentou o tema ao Plenário, destacando que o novo Estatuto da 198 

Fundação já foi aprovado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Houve 199 

discussão sobre a ampliação dos objetivos da Fundação, antes restritos à Escola de 200 

Veterinária, passando a apoiar, em especial, as atividades relacionadas ao campo das 201 

Ciências Animal e Vegetal e a abranger o apoio ao desenvolvimento de atividades 202 

culturais, de estudo, pesquisa, ensino e extensão, além das atividades relativas ao incentivo 203 

à inovação e à pesquisa tecnológica, no ambiente produtivo da UFMG. O Sr. Presidente, 204 

com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer n
o
 15/2015 da Comissão de 205 

Legislação, favorável à aprovação das alterações promovidas no Estatuto da Fundação de 206 

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão. O documento foi aprovado, apurando-se cinco 207 

abstenções na votação. 4. Pedido de redistribuição do cargo de Professor ocupado pelo 208 

servidor docente Thiago Gomes dos Santos Braz, da Universidade Federal dos Vales 209 

do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM para o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG 210 

(Processo n
o
 23072.056527/2014-54) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n

o
 211 

14/2015 da Comissão de Legislação (ANEXO I). O Sr. Presidente passou a palavra ao 212 

Relator da matéria, Professor Fernando Gonzaga Jayme, que apresentou o assunto. Em 213 

seguida, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, submeteu a votação o Parecer n
o
 214 

14/2015 da Comissão de Legislação, favorável à redistribuição do Professor Thiago Gomes 215 

dos Santos Braz, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri para o 216 

Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, com contrapartida de vaga docente. O documento 217 

foi aprovado por unanimidade pelo Plenário. 5. Pedido de redistribuição de cargo de 218 

Professor ocupado pela servidora docente Luana Giatti Gonçalves, da Universidade 219 

Federal de Ouro Preto-UFOP para o Departamento de Medicina Preventiva e Social 220 

da Faculdade de Medicina da UFMG (Processo n
o
 23072.017085/2015-10) - Foi 221 

distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 17/2015 da Comissão de Legislação (ANEXO J). 222 

O Sr. Presidente passou a palavra à Relatora, Professora Maria Márcia Magela Machado, 223 

que apresentou o assunto e esclareceu que a Comissão de Legislação, considerando            224 

a ausência, no processo, de documento formal da Universidade Federal de Ouro           225 

Preto, declarando sua anuência à liberação da Professora Luana Giatti Gonçalves,           226 

em contrapartida à destinação, pela UFMG, de um código de vaga docente, emitiu o 227 

Parecer n
o
 17/2015 favorável à redistribuição, condicionada à apresentação do citado 228 

documento. O Presidente da Comissão de Legislação, Professor Evandro Neves Abdo, 229 

observou que, há algum tempo, a UFMG tem exigido, para a instrução de processos dessa 230 

natureza, a declaração de anuência da instituição de origem, conforme consta da página da 231 

Pró-Reitoria de Recursos Humanos na Internet, no link “Normas e Procedimentos”. 232 

Enfatizou, a seguir, a importância e a urgência da atualização da Resolução do Conselho 233 

Universitário n
o
 01/89, de 13/03/1989, que estabelece normas para redistribuição de 234 

pessoal docente da carreira de magistério superior para a UFMG. Houve ponderação 235 
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favorável ao requerimento de diligência, objetivando dirimir dúvida quanto à anuência da 236 

Universidade Federal de Ouro Preto, previamente à tomada de decisão pela UFMG, para 237 

evitar causar constrangimento ao dirigente da Universidade de origem da Professora Luana 238 

Giatti Gonçalves. O Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação as 239 

seguintes opções de encaminhamento da matéria: a) votar o Parecer n
o
 17/2015 da 240 

Comissão de Legislação, favorável à redistribuição da Professora Luana Giatti Gonçalves 241 

da UFOP para a UFMG, mediante contrapartida de uma vaga docente, condicionada à 242 

apresentação da declaração formal de anuência da UFOP - quinze votos a favor; b) baixar 243 

o assunto em diligência - vinte votos a favor. 6. Pedido de redistribuição de cargo de 244 

Professor ocupado pela servidora docente Palmira de Fátima Bonolo, da 245 

Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP para o Departamento de Medicina 246 

Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG (Processo n
o
 247 

23072.017091/2015-69) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n
o
 16/2015 da 248 

Comissão de Legislação (ANEXO K), elaborado pelo Professor Evandro Neves Abdo, que 249 

apresentou o assunto ao Plenário, ressaltando que, posteriormente à emissão do citado 250 

Parecer, favorável à redistribuição da docente, condicionada à apresentação de declaração 251 

formal de anuência por parte da UFOP, foi apensado ao processo o Ofício n
o
 144/2015 da 252 

Diretoria da Escola de Medicina da UFOP (ANEXO L), manifestando a concordância com 253 

o Processo de redistribuição da Professora Palmira de Fátima Bonolo para a UFMG. O Sr. 254 

Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer n
o
 16/2015 da 255 

Comissão de Legislação, favorável à redistribuição da Professora Palmira de Fátima 256 

Bonolo, da Universidade Federal de Ouro Preto para o Departamento de Medicina 257 

Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, mediante liberação de um código 258 

de vaga docente. Houve aprovação unânime do Plenário. 7. Moção de apoio ao 259 

movimento dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFMG - O Sr. 260 

Presidente apresentou à apreciação do Plenário a seguinte proposta de texto, elaborado pela 261 

Mesa da Presidência com o intuito de facilitar a apreciação do assunto: O Conselho 262 

Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais, em reunião realizada dia 16 de 263 

junho de 2015, manifestou seu apoio ao movimento dos Servidores Técnico-264 

Administrativos em Educação desta Universidade e solicita ao Governo Federal a 265 

abertura das negociações. PALAVRA LIVRE - A Professora Juliane Corrêa ponderou 266 

favoravelmente a que cada Diretor, responsável legal pelo funcionamento de sua Unidade, 267 

tenha a oportunidade de dialogar sobre a situação da greve com os servidores técnico-268 

administrativos em educação em seu respectivo âmbito e compartilhar as decisões, uma 269 

vez que repercutem no funcionamento interno. O Sr. Presidente informou que, na reunião 270 

com os Diretores, agendada para o próximo dia 18, serão abordados aspectos relacionados 271 

à greve, observando ser divergente entre as Unidades o entendimento sobre os serviços 272 

essenciais, o que gera repercussões diversas. Citou, a título de exemplo, os procedimentos 273 

relativos à nomeação e posse dos docentes aprovados em concurso público, bem como os 274 
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referentes à contratação de professores substitutos. O Professor Gerson Antônio Pianetti, 275 

após declarar o entendimento de que os serviços considerados essenciais devem ser 276 

definidos em conjunto, manifestou seu voto contrário à emissão de moção de apoio ao 277 

segmento técnico-administrativo em educação, por entender que todas as questões 278 

referentes à greve devem ser previamente discutidas. O Professor Antônio Flávio de 279 

Carvalho Alcântara relatou que, no Instituto de Ciências Exatas, os servidores 280 

participaram, a convite, de reunião, durante a qual foram discutidos aspectos relacionados 281 

à greve e aos serviços essenciais, ressaltando que demonstraram ter consciência do que é 282 

essencial na Unidade. A Universitária Izabella Lourença Amorim Romualdo informou que 283 

o DCE declarou apoio aos servidores técnico-administrativos em educação, por 284 

reivindicarem, entre outros aspectos, reposição de perdas salariais e aprimoramento da 285 

carreira, bem como melhoria das condições de trabalho e da educação brasileira. A 286 

Servidora Técnico-Administrativa em Educação Cristina del Papa relatou que cada um dos 287 

mais de trinta grupos de trabalho participantes de reunião para discutir os serviços 288 

essenciais, após discussão sobre as demandas e especificidades de cada setor da 289 

Universidade, listou os serviços considerados essenciais, a serem mantidos durante o 290 

movimento paredista, ressaltando que o segmento está aberto a discussões sobre o assunto. 291 

Ponderou favoravelmente a que sejam mantidas as atividades imprescindíveis ao 292 

funcionamento da UFMG, cuja paralisação possa gerar prejuízo irreversível à comunidade, 293 

à universidade e à sociedade; por outro lado, considerou que devem ser interrompidas 294 

aquelas julgadas essenciais à visibilidade do Movimento, objetivando pressionar o 295 

Governo a dialogar com a categoria. O Professor Cícero Murta Diniz Starling comentou 296 

que, na Escola de Engenharia, está havendo abertura de diálogo e negociações entre a 297 

Direção e o Movimento dos servidores técnico-administrativos em educação. O Servidor 298 

Técnico-Administrativo em Educação Guilherme Fátima de Faria ressaltou a inexistência 299 

de Movimento contra a Universidade, destacando que prevalece o respeito ao princípio da 300 

essencialidade, objetivando evitar prejuízos permanentes. A Professora Luciana de Gouvêa 301 

Viana comentou ser tradição, em movimentos grevistas dos servidores técnico-302 

administrativos em educação, discutir os serviços essenciais com a Direção do Hospital das 303 

Clínicas, havendo geralmente abertura de diálogo sobre as prioridades, por se tratar de 304 

Unidade de alta complexidade. A Professora Juliane Corrêa ressaltou que a Diretoria da 305 

Faculdade de Educação tem igualmente buscado manter com o segmento um diálogo 306 

respeitoso, considerando-o essencial em todas as instâncias. Em seguida, o Sr. Presidente 307 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo Dourado Dupin, 308 

Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a presente ata, que 309 

assino. 310 
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