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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2015 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, 3 

reuniu-se na Sala das Sessões, no quarto andar do prédio da Reitoria, Cidade Universitária, 4 

mediante prévia convocação individual, o Conselho Universitário da Universidade Federal 5 

de Minas Gerais, sob a Presidência do Reitor, Professor Jaime Arturo Ramírez, com a 6 

presença dos seguintes Conselheiros: Professores Sandra Regina Goulart Almeida (Vice-7 

Reitora); Frederico de Paula Tofani (Diretor) e Silke Kapp (representante), pela Escola de 8 

Arquitetura; Maria Beatriz Braga Mendonça (Diretora) e Magali Melleu Sehn 9 

(representante), pela Escola de Belas-Artes; Leonardo David Tuffi Santos (Diretor), pelo 10 

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

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

Ribeiro (Diretora), pela Faculdade de Ciências Econômicas; Antônio Flávio de Carvalho 13 

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

Ciências Exatas; Carlos Alberto Ávila Araújo (Diretor) e Cíntia de Azevedo Lourenço 15 

(representante), pela Escola de Ciência da Informação; Fernando Gonzaga Jayme (Diretor) 16 

e Alexandre Travessoni Gomes Trivisonno (representante), pela Faculdade de Direito; 17 

Juliane Corrêa (Diretora), pela Faculdade de Educação; Sérgio Teixeira da Fonseca 18 

(Diretor) e Kátia Lúcia Moreira Lemos (representante), pela Escola de Educação Física, 19 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Eliane Marina Palhares Guimarães (Diretora) e Mércia 20 

de Paula Lima (representante suplente), pela Escola de Enfermagem; Alessandro 21 

Fernandes Moreira (Diretor) e Danilo Amaral (representante), pela Escola de Engenharia; 22 

Gerson Antônio Pianetti (Diretor) e Ana Paula Salles Moura Fernandes (representante), 23 

pela Faculdade de Farmácia; Fernando de Barros Filgueiras (Diretor) e Ernesto Perini 24 

Frizzera da Mota Santos (representante suplente), pela Faculdade de Filosofia e Ciências 25 

Humanas; Maria Márcia Magela Machado (Diretora) e Luiz Guilherme Knauer 26 

(representante), pelo Instituto de Geociências; Graciela Inés Ravetti de Gomez (Diretora) e 27 

Georg Otte (representante), pela Faculdade de Letras; Tarcizo Afonso Nunes (Diretor), 28 

pela Faculdade de Medicina; Mônica Pedrosa de Pádua (Diretora) e Eduardo Campolina 29 

Vianna Loureiro (representante), pela Escola de Música; Evandro Neves Abdo (Diretor) e 30 

Saul Martins de Paiva (representante), pela Faculdade de Odontologia; Renato de Lima 31 

Santos (Diretor) e Afonso de Liguori Oliveira (representante), pela Escola de Veterinária; 32 

Tânia Margarida Lima Costa (Diretora), pela Escola de Educação Básica e Profissional; 33 

Marco Aurélio Romano Silva, pela representação do corpo docente da área de Ciências da 34 

Vida, e 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, Mário Márcio Garofolo, José 37 

Francisco do Nascimento e Guilherme Fátima de Faria, pela representação do corpo 38 

técnico-administrativo em educação. Justificaram sua ausência à sessão os Conselheiros 39 
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Maximiliano Soares Pinto, Cássio Maldonado Turra, Manoel Otávio da Costa Rocha e 40 

Luciana de Gouvêa Viana, deixando também de comparecer o Conselheiro Manoel 41 

Leonardo Wanderley Duarte Santos. Estão sem preenchimento a representação docente da 42 

Faculdade de Educação e as dez representações do corpo discente, tendo participado da 43 

sessão como convidados, com direito a voz, mas não a voto, os seguintes Universitários: 44 

Hudson Ditherman Francisco Rosa; Brenda Sthephanie Diogo, Camile Rocha da Veiga, 45 

Everton Luiz de Paula Júnior, Gabriel Corrêa Veríssimo; Izabella Lourença Amorim 46 

Romualdo; Stella Ferreira Gontijo e Thales Monteiro Freire. Havendo quorum 47 

regulamentar, o Sr. Presidente cumprimentou os Conselheiros e declarou abertos os 48 

trabalhos. EXPEDIENTE  -  Comunicações: - Novas Conselheiras: A Congregação da 49 

Escola de Arquitetura, na reunião de 11 de novembro de 2015 elegeu, como representantes 50 

da Unidade no Conselho Universitário, as Professoras Silke Kapp (efetiva) e Jupira Gomes 51 

de Mendonça (suplente). O Sr. Presidente deu boas-vindas às novas Conselheiras. Ata - 52 

Foi distribuída aos Conselheiros a ata da reunião do Colegiado realizada em 13 de outubro 53 

de 2015. O documento foi aprovado pelo Plenário, apurando-se duas abstenções na 54 

votação. Informes - O Sr. Presidente, após reportar-se ao desastre ocorrido em Mariana dia 55 

05 de novembro de 2015, causado pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério de 56 

ferro da Mineradora Samarco, cuja lama percorreu vários municípios e já atingiu o litoral 57 

do Espírito Santo, declarou que será criado, no Portal da UFMG, na Internet, espaço para 58 

cadastro de integrantes da comunidade universitária que se disponham a contribuir, de 59 

alguma forma, com ações relacionadas à respectiva área de conhecimento, as quais serão 60 

coordenadas pela Pró-Reitoria de Extensão e repassadas aos Governos Federal e Estadual. 61 

Ressaltou que a UFMG já recebeu demandas e vários grupos estão contribuindo com ações 62 

em prol da população e da recuperação das áreas atingidas. Foram citadas pelo Plenário 63 

ações de equipe do Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais-CECOR da 64 

Escola de Belas-Artes, que está atuando no resgate de peças sacras, e a colaboração de 65 

ambientalistas e pesquisadores do Projeto Manuelzão, que estão envidando esforços para a 66 

implementação de políticas ambientais em prol da recuperação das áreas verdes e da bacia 67 

do Rio Doce atingidas pela lama. A seguir, o Sr. Presidente observou que continua 68 

pendente a situação da representação do corpo discente nos órgãos colegiados superiores 69 

da Universidade, uma vez que não houve o registro civil, em cartório, da ata de posse da 70 

nova diretoria, escolhida nas eleições realizadas em 29 e 30 de abril de 2015, condição 71 

prevista no Regimento Geral da UFMG, para que a Entidade possa indicar os 72 

representantes estudantis no Conselho Universitário. Em seguida, submeteu à apreciação 73 

dos Conselheiros o pedido formulado pela atual Direção do DCE, no sentido de que 74 

participem da presente sessão, com direito a voz, mas não a voto, os Universitários: 75 

Hudson Ditherman Francisco Rosa; Brenda Sthephanie Diogo, Camile Rocha da Veiga, 76 

Everton Luiz de Paula Júnior, Gabriel Corrêa Veríssimo; Izabella Lourença Amorim 77 

Romualdo; Stella Ferreira Gontijo e Thales Monteiro Freire. Não havendo objeção do 78 
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Plenário, os referidos discentes passaram a integrá-lo. ORDEM DO DIA - 1. Autorização 79 

ao Reitor para afastamento do País, no período de 04 a 08 de novembro de 2015 80 

(Aprovação ad referendum do Colegiado) - O Sr. Presidente informou ao Plenário a 81 

distribuição do Ofício n
o
 635/2015 (ANEXO A), mediante o qual pede a autorização do 82 

Conselho Universitário para se afastar do País, no período de 04 a 08 de novembro de 83 

2015, objetivando participar da sexagésima oitava reunião do Conselho de Reitores da 84 

Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), na Universidade Nacional de 85 

Cuyo, em Mendoza, Argentina. Acrescentou que o citado pedido foi aprovado pela Vice-86 

Reitora, Professora Sandra Regina Goulart Almeida, ad referendum do Conselho 87 

Universitário. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, 88 

colocou em votação a aprovação da matéria ad referendum do Colegiado, a qual foi 89 

unanimemente homologada pelo Plenário. 2. Proposta de Regimento Interno da Pró-90 

Reitoria de Assuntos Estudantis-PRAE/UFMG - Foi distribuído aos Conselheiros o 91 

Parecer n
o
 25/2015 da Comissão de Legislação (ANEXO B), elaborado pelo Professor 92 

Evandro Neves Abdo, o qual apresentou o assunto ao Plenário, destacando que a 93 

Resolução do Conselho Universitário n
o
 11/2014, de 11 de novembro de 2014, que 94 

estabelece as competências e a estrutura da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis-PRAE, 95 

prevê, no § 2
o
 do art. 1

o
, o prazo de seis meses, após sua criação, para a definição de 96 

estrutura mínima de funcionamento da PRAE, bem como seu regimento interno. 97 

Acrescentou que os membros da Comissão de Legislação, considerando a inexistência de 98 

determinação estatutária e regimental no sentido de que cada Pró-Reitoria tenha o próprio 99 

regimento interno aprovado pelo Conselho Universitário, julgaram adequado que esse 100 

aspecto seja tratado de forma isonômica. Houve ponderações favoráveis a que se proceda a 101 

uma reflexão sobre a pertinência ou não de ser estabelecido pelo Conselho Universitário, 102 

mediante resolução, o regimento interno de cada Pró-Reitoria. Em caso afirmativo, 103 

considerou-se que haveria risco de engessamento do trabalho das Pró-Reitorias, em face do 104 

dinâmico processo atual de mudanças, o que demandaria constantes adequações no 105 

regimento interno e retorno ao Plenário do Conselho Universitário, para deliberação. 106 

Houve também ponderações em defesa da definição clara de um conjunto de regras para 107 

regulamentar o funcionamento das Pró-Reitorias, em especial a de Assuntos Estudantis, 108 

tendo em vista sua recente criação e sua importância para o segmento discente. A seguir, o 109 

Sr. Presidente, após obter a anuência do Plenário, colocou em votação, sem prejuízo de 110 

destaques, o Parecer n
o
 25/2015 da Comissão de Legislação, favorável à aprovação do 111 

Regimento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, com as alterações propostas pela 112 

Comissão. Houve aprovação unânime do Plenário, tendo sido gerada a Resolução             113 

n
o
 17/2015 (ANEXO C). 3. Pedido de reconsideração da decisão do Conselho, em 24 de 114 

março de 20154, sobre a aplicação da penalidade de desligamento da UFMG e 115 

consequente cancelamento de registro acadêmico, de interesse de Pablo Torres Lage 116 

(Processo n
o
 23072.039322/2014-40) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer              117 
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n
o
 07/2015 da Comissão de Recursos (ANEXO D), que foi apresentado ao Plenário pelo 118 

Professor Sérgio Teixeira da Fonseca. Após breves considerações sobre o assunto, o 119 

Sr. Presidente colocou em votação o Parecer n
o
 07/2015 da Comissão de Recursos, 120 

favorável a que não sejam acatadas as solicitações de: 1) nulidade da decisão da Comissão 121 

de Sindicância; 2) nulidade da decisão contida na Portaria 021/2015; 3) desqualificação 122 

da infração considerada; 4) consideração de atenuantes; 5) aplicação de penalidade 123 

menos grave do que o desligamento da UFMG, com base na ausência de considerações 124 

sobre o estado mental do interessado e sobre seu bom comportamento; 6) rediscussão da 125 

pena aplicada, em face do objetivo do uso da Metadona. O documento foi aprovado, 126 

apurando-se três abstenções, uma das quais a do Diretor da Faculdade de Medicina, 127 

Professor Tarcizo Afonso Nunes. 4. Recursos contra decisão do Reitor sobre a demissão 128 

de servidoras, decorrente de processo administrativo disciplinar por improbidade 129 

administrativa - 4.1 Recurso de interesse de Rita de Cássia Malagoli (Processo 130 

n
o
 23072.012160/2011-14) - Foi distribuído aos Conselheiros o Parecer n

o
 05/2015 da 131 

Comissão de Recursos (ANEXO E). 4.2 Recurso de interesse de Norma Matilde 132 

Guimarães (Processo n
o
 23072.040993/2014-18) - Foi distribuído aos Conselheiros o 133 

Parecer n
o
 04/2015 da Comissão de Recursos (ANEXO F) - 4.3 Recurso de interesse de 134 

Geralda Antônia Pereira (Processo n
o
 23072.012178/2011-16) - Foi distribuído aos 135 

Conselheiros o Parecer n
o
 06/2015 da Comissão de Recursos (ANEXO G). A Conselheira 136 

Cristina del Papa pediu vistas da documentação relativa aos três processos. 137 

5. Redistribuição do cargo de Professor ocupado pelo servidor docente Eduardo Leite 138 

Borba, da Universidade Federal de ABC para o Departamento de Botânica do 139 

Instituto de Ciências Biológicas da UFMG (Processo n
o
 23072.009363/2015-57) - Foi 140 

distribuído a todos os membros do Colegiado o Parecer n
o
 28/2015 da Comissão de 141 

Legislação (ANEXO H). O Sr. Presidente passou a palavra ao Conselheiro Helder de 142 

Castro Bernardes Barbosa, que apresentou o assunto. Não havendo manifestações, o 143 

Sr. Presidente, com a anuência do Plenário, colocou em votação o Parecer n
o
 28/2015 da 144 

Comissão de Legislação, favorável à redistribuição do Professor Eduardo Leite Borba, da 145 

Universidade Federal de ABC para o Departamento de Botânica do ICB/UFMG. O 146 

documento foi aprovado pelo Plenário, apurando-se uma abstenção na votação. 147 

6. Recomposição do Conselho Curador da Fundação Universitária Mendes Pimentel-148 

FUMP - O Sr. Presidente observou que, segundo dispõe o Estatuto da FUMP, o Conselho 149 

Curador da Fundação é composto de sete Conselheiros, sendo três representações (efetivos 150 

e suplentes) do corpo docente da UFMG indicados pelo Conselho Universitário. Em 151 

seguida, após informar a existência de uma vaga sem preenchimento, decorrente do 152 

desligamento do Professor Mário Fernando Montenegro Campos, que solicitou seu 153 

desligamento, por ter assumido o cargo de Pró-Reitor de Administração, observou que o 154 

Ofício do Gabinete n
o
 641/2015 (ANEXO I), distribuído aos Conselheiros, apresenta ao 155 

Conselho Universitário a indicação da Professora Maria Luísa Magalhães Nogueira, cujo 156 
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curriculum vitae, retirado da Plataforma Lattes do CNPq, também foi encaminhado a 157 

todos. Não havendo manifestações, o Sr. Presidente submeteu a votação a indicação da 158 

Professora Maria Luísa Magalhães Nogueira, do Departamento de Psicologia da Faculdade 159 

de Filosofia e Ciências Humanas, para integrar o Conselho Curador da FUMP, com 160 

mandato de quatro anos. Houve aprovação unânime do Plenário. 7. Relatório final da 161 

Comissão Especial encarregada de apresentar estudo sobre as Resoluções de número 162 

06/2012 e 08/2012, que estabelecem, respectivamente, o preço de referência das 163 

Moradias Universitárias e dos Restaurantes Universitários da UFMG - O 164 

Sr. Presidente lembrou que o Conselho Universitário, na reunião realizada em 16 de 165 

dezembro de 2014, deliberou pela criação de Comissão Especial constituída por dois 166 

membros de cada um dos segmentos da comunidade universitária integrantes do Conselho 167 

Universitário, com a finalidade de apresentar estudo sobre a Resolução n
o
 06/2012 (relativa 168 

às diretrizes para a ocupação de vagas na Moradia Universitária) e sobre a Resolução        169 

n
o
 08/2012 (referente aos critérios para o estabelecimento dos preços das refeições 170 

praticadas pelos Restaurantes Universitários), contemplando avaliação sobre a 171 

conveniência ou não de troca do indexador atualmente utilizado no cálculo dos valores, 172 

qual seja, o Índice de Preços ao Consumidor Restrito - IPCR/IPEAD. A seguir, informou 173 

que foi distribuído aos Conselheiros o Relatório da citada Comissão Especial (ANEXO J), 174 

integrada pelos Professores Renato de Lima Santos e Cássio Maldonato Turra; Servidores 175 

Técnico-Administrativos em Educação Guilherme Fátima de Faria e José Francisco do 176 

Nascimento, e Universitários Marco Antônio Gatti Júnior e Izabella Lourença Amorim 177 

Romualdo. A seguir, a Universitária Izabella Lourença Amorim Romualdo solicitou o 178 

adiamento da apreciação da matéria pelo Conselho Universitário, objetivando possibilitar 179 

que o assunto seja discutido em outras instâncias interessadas, como a Pró-Reitoria de 180 

Assistência Estudantil e o Conselho de Moradia. Houve, entre outras, as seguintes 181 

argumentações desfavoráveis ao adiamento da matéria: a) o Conselho Universitário tem a 182 

responsabilidade de cumprir as disposições contidas em suas próprias Resoluções, entre as 183 

quais a de  promover o reajuste dos preços das Moradias Universitárias e das refeições 184 

servidas nos Restaurantes Universitários, cujos valores continuam os mesmos desde 2012; 185 

b) o próprio Conselho Universitário decidiu criar a Comissão Especial com a finalidade de 186 

estudar as referidas Resoluções, cujo trabalho foi realizado com a participação dos três 187 

segmentos da Universidade; c) a falta de reajuste dos preços pode causar prejuízo aos 188 

usuários mais necessitados de assistência, atendidos pela FUMP, além de impossibilitar a 189 

ampliação do atendimento a outros discentes. A Conselheira Swraide Salgado Agripino 190 

pediu vistas da documentação. O Sr. Presidente lembrou que o art. 15 do Regimento Geral 191 

da UFMG dispõe que o Conselheiro que solicitar vista de documentação deve emitir 192 

parecer escrito sobre a matéria, no prazo de dez dias, devendo o assunto ser incluído na 193 

pauta da primeira reunião subsequente, que, neste caso, está prevista para o dia 15 de 194 

dezembro de 2015. A Professora Juliane Corrêa ponderou favoravelmente à regularização 195 



 
                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

 

 6 

da situação da representação discente nos órgãos colegiados da Universidade, para que sua 196 

participação nas decisões tenha maior legitimidade, em especial as relacionadas ao corpo 197 

discente. 8. Proposta de Resolução Complementar dispondo sobre a possibilidade do 198 

Regime de 30 (trinta) horas semanais de trabalho para os Servidores Técnico-199 

Administrativos em Educação da UFMG (Quorum de deliberação: 2/3 dos membros) - 200 

Foi distribuída aos Conselheiros a seguinte documentação: a) Ofício SODS n
o
 93/2015, 201 

acompanhado do anteprojeto de Resolução Complementar sobre a matéria (ANEXO K); 202 

b) Exposição de Motivos: Excepcionalidade da jornada de 30 (trinta) horas para servidores 203 

técnico-administrativos em educação na UFMG (ANEXO L); c) Relatório Final da 204 

Comissão Especial (julho de 2013): Estudo da viabilidade da implantação da jornada de 205 

trabalho de 30 (trinta) horas na UFMG; (ANEXO M); d) Parecer da Comissão de 206 

Legislação n
o
 01/2015, aprovado pelo Conselho Universitário em 24 de março de 2015 207 

(ANEXO N); e) Parecer n
o
 870/2015/PF-UFMG/PGF/AGU/DIG (ANEXO O). O 208 

Sr. Presidente ratificou a comunicação encaminhada aos Conselheiros mediante o Ofício 209 

Circular do Gabinete do Reitor n
o
 013/2015 (ANEXO P), de 23 de novembro de 2015, 210 

sobre a retirada da matéria da pauta da reunião, em atendimento a pedido unânime nesse 211 

sentido, formulado pelos Diretores das Unidades Acadêmicas, objetivando possibilitar que 212 

o assunto seja reavaliado e rediscutido com todos os setores envolvidos, com vistas ao 213 

aprimoramento da proposta. A seguir, solicitou registro em ata dos seguintes 214 

esclarecimentos: a) os Conselheiros que tiveram a oportunidade de ler a documentação 215 

encaminhada, têm ciência de que, legalmente, é facultado ao dirigente máximo da 216 

Universidade autorizar os servidores técnico-administrativos em educação a cumprirem 217 

jornada de trabalho de seis horas diárias, tratando-se, portanto, de um ato discricionário do 218 

Reitor; contudo, este Reitorado declara sua disposição de se submeter às deliberações do 219 

Conselho Universitário sobre a matéria, de partilhar a responsabilidade com os Diretores 220 

das Unidades e de respeitar as orientações e decisões unânimes tomadas pelo Conselho 221 

Universitário na reunião de 24 de março de 2015, com base no Parecer n
o
 01/2015 da 222 

Comissão de Legislação; b) o Reitor e a Vice-Reitora, em momento algum, nem antes de 223 

serem eleitos, nem durante a campanha ou após a posse, assumiram qualquer compromisso 224 

no sentido de implantar, de forma irrestrita e generalizada o regime de trabalho de trinta 225 

horas semanais para todos os servidores, como, infelizmente, vem sendo propagandeado 226 

junto à comunidade universitária; c) o Reitorado sempre se pautará pelo princípio 227 

prioritário de preservar o interesse institucional e as bases legais, jamais colocando os 228 

interesses de um segmento acima dos institucionais; d) o pedido de retirada da matéria da 229 

pauta da presente reunião, formulado pelos Diretores de Unidades, constitui uma 230 

manifestação legítima de preocupação com o que é possível implementar, em observância 231 

aos preceitos legais, que, neste caso, são claros na definição de que o regime de trinta horas 232 

semanais de trabalho é uma exceção à regra; e) a Universidade repudia manifestações 233 

ofensivas, sejam individuais, sejam de grupos ou segmentos, dirigidas a Diretores, neste 234 
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caso, em particular, ao Professor Evandro Neves Abdo, que presidiu a Comissão Especial 235 

criada com a finalidade de estudar a possibilidade de concessão do regime de 30 (trinta) 236 

horas semanais de trabalho aos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da 237 

UFMG, o qual foi nominalmente citado na carta pública divulgada junto à comunidade 238 

universitária, intitulada Dia de luta pela normatização das 30 h., subscrita pelo SINDIFES 239 

(ANEXO Q). Seguiu-se uma salva de palmas. A Conselheira Cristina del Papa ressaltou 240 

que o trabalho realizado durante sessenta dias pelos membros da Comissão Especial foi 241 

pautado pela legalidade, resultando em proposta de Resolução elaborada consensualmente, 242 

favorável à adoção do regime de trinta horas semanais de trabalho na UFMG, em 243 

consonância com os critérios estabelecidos no art. 3
o
 do Decreto 1.590, de 10 de agosto de 244 

1995, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública 245 

Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais. Comentou que a carta 246 

pública veiculada pelo SINDIFES registra a verdade dos fatos e repudia a conduta 247 

contraditória do Presidente da Comissão, por ter mudado seu posicionamento sobre a 248 

matéria, posteriormente à finalização da proposta acordada entre os membros da Comissão 249 

Especial. A seguir, esclareceu ser a bandeira dos servidores técnico-administrativos em 250 

educação, defendida nacionalmente, a jornada de trinta horas semanais de trabalho para 251 

todos, amparada não só na legislação vigente, mas também no exemplo de várias 252 

Instituições Federais de Ensino que cumprem a jornada de trabalho de trinta horas 253 

semanais, bem como em precedentes jurídicos. Citou, a título de exemplo, a decisão do 254 

Tribunal Regional Federal favorável à aplicação de seis horas diárias, sem redução de 255 

salário, ao corpo de servidores técnico-administrativos em educação do Centro Federal de 256 

Educação Tecnológica de Pelotas (hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e 257 

Tecnologia Sul Rio Grandense). Acrescentou que tal decisão foi contestada pelo Ministério 258 

Público, que recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, por sua vez, decidiu pela 259 

legalidade da permissão. Em seguida, houve ponderações por parte de Diretores de 260 

Unidades Acadêmicas sobre a responsabilidade institucional que lhes cabe de zelar pelo 261 

adequado funcionamento de sua respectiva Unidade, argumentando que o pedido 262 

formulado ao Reitor, no sentido da retirada do assunto da pauta da reunião, objetivou não 263 

apenas oportunizar maior discussão e melhor entendimento da proposta, na busca por mais 264 

clareza em prol de seu aprimoramento, mas também possibilitar um posicionamento mais 265 

seguro sobre a matéria. O Professor Evandro Neves Abdo destacou que o Conselho 266 

Universitário, em 24 de março de 2015, aprovou o Parecer n
o
 01/2015 da Comissão de 267 

Legislação, contendo recomendações com base no entendimento de que a jornada de trinta 268 

horas semanais de trabalho e seis horas diárias é uma exceção. Acrescentou que o 269 

anteprojeto de Resolução Complementar, consensualmente elaborado pelos membros da 270 

Comissão Especial e apresentado ao Reitor em agosto de 2015, também tratou a jornada de 271 

trinta como uma exceção ao regime regular de oito horas diárias e quarenta horas 272 

semanais. Ressaltou que, contudo, conforme declarado pela Conselheira Cristina del Papa, 273 
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a bandeira defendida pelo segmento técnico-administrativo em educação, diferentemente 274 

do entendimento do Conselho Universitário e da Comissão Especial, é de implantação da 275 

jornada de trinta horas de forma irrestrita, para todos. Observou que os Diretores, por 276 

direito democrático, reuniram-se, com o objetivo de conhecer melhor a proposta, discutir e 277 

aprimorar alguns aspectos, não tendo ocorrido na referida reunião qualquer manifestação 278 

contrária ou mesmo de obstrução da proposta. A seguir, lamentou a postura da Conselheira 279 

Cristina del Papa, que, sem ter participado da reunião dos Diretores, se julga dona da 280 

verdade. Houve também ponderações dos Conselheiros Rejani Aparecida de Andrade 281 

Silva, Mário Márcio Garofolo e Guilherme Fátima de Faria, favoráveis ao aprofundamento 282 

da discussão, com vistas à construção coletiva de uma proposta que atenda aos novos 283 

parâmetros exigidos pela atual realidade da administração pública. A Servidora Técnico-284 

Administrativa em Educação Cristina del Papa destacou que o segmento sempre esteve 285 

aberto ao diálogo e concorda com o adiamento da discussão da matéria para possibilitar o 286 

aprofundamento dos aspectos da proposta sobre os quais há dúvidas ou falta de consenso. 287 

O Sr. Presidente considerou que causa dificuldade e constrangimento o fato de que a 288 

questão da adoção do regime de trabalho semanal de trinta horas não está sendo tratada 289 

pelo segmento técnico-administrativo em educação como excepcionalidade. A seguir, 290 

agradeceu a todos pelas ponderações feitas, observando que a questão dificilmente 291 

avançará, sem a participação e coparceria dos Diretores das Unidades. PALAVRA 292 

LIVRE - A Professora Maria Beatriz Mendonça informou que, no período de 19 a 21 de 293 

novembro de 2015, realizou-se em Diamantina o I Fórum Mulheres na Administração 294 

Universitária, objetivando o compartilhamento de experiências e reflexões sobre a gestão 295 

pública por mulheres, seus desafios, suas oportunidades e expectativas de fortalecimento 296 

de convívios democráticos e respeitosos. Acrescentou que o evento contou com a presença 297 

das Diretoras e Vice-Diretoras das Unidades Acadêmicas da UFMG, da Diretora da Escola 298 

de Educação Básica e Profissional e da Diretora e Vice-Diretora de dois de seus Centros. 299 

Destacou que  participaram, como convidadas palestrantes, a Vice-Reitora e a Pró-Reitora 300 

de Recursos Humanos da UFMG, além da Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e 301 

Estudantis da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A seguir, 302 

procedeu à leitura do documento produzido no referido encontro, intitulado “Carta de 303 

Diamantina” (ANEXO R). Seguiram-se aplausos do Plenário. A Professora Paula de 304 

Miranda Ribeiro, após salientar a importância do Fórum, procedeu à leitura de um trecho 305 

da obra intitulada Sejamos todos feministas, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 306 

Adichie, apresentado no Fórum pela Vice-Reitora, Professora Sandra Regina Goulart 307 

Almeida, a título de reflexão sobre a experiência pessoal da autora em busca da promoção 308 

de mudanças positivas que quebrem os estereótipos de masculinidade que limitam a 309 

expressão da personalidade feminina. A Universitária Izabella Lourença Amorim 310 

Romualdo, após parabenizar a iniciativa do Fórum, propôs a emissão de manifestação do 311 

Conselho Universitário, registrando o posicionamento da UFMG em relação às Empresas 312 
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Samarco e Vale, responsáveis pela barragem de rejeitos de minério de ferro em Mariana, 313 

que se rompeu em 05 de novembro de 2015, provocando uma tragédia. O Sr. Presidente 314 

ratificou a informação prestada na início da reunião, acerca da criação de espaço na página 315 

da UFMG na Internet, onde poderão se cadastrar os membros da comunidade que 316 

desejarem contribuir de alguma forma, em sua área de expertise, para amenizar o 317 

problema. No que diz respeito à proposta de manifestação, observou que se trata de 318 

posicionamento político e ponderou favoravelmente à apresentação de proposta de texto 319 

para apreciação e deliberação pelo Plenário, na próxima reunião. A esse respeito, foram 320 

mencionadas algumas ações já em curso, em prol das comunidades afetadas e da 321 

recuperação da fauna e flora das áreas atingidas pela lama. A Professora Paula de Miranda 322 

Ribeiro convidou a todos para participarem, às 9 horas do dia 15 de dezembro de 2015, da 323 

Sessão Solene da Congregação da Faculdade de Ciências Econômicas, no Auditório I da 324 

Unidade, para outorga do título de Professor Emérito ao Professor Clélio Campolina Diniz. 325 

Seguiram-se aplausos do Plenário. O Professor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara 326 

formulou convite aos Conselheiros para a Sessão Solene da Congregação do Instituto de 327 

Ciências Exatas, que será realizada às 17 horas do dia 26 de novembro de 2015, durante a 328 

qual será outorgado o título de Professora Emérita à Professora Dorila Piló Veloso. Houve 329 

aplausos do Plenário. O Sr. Presidente, após agradecer aos membros das Comissões pelos 330 

trabalhos realizados, e a todos pela presença, encerrou a sessão, da qual eu, Consuelo 331 

Dourado Dupin, Coordenadora da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, lavrei a 332 

presente ata, que assino. 333 
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